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„Si iată a venit un bărbat, al cărui nume era Iair si care era mai-marele sinagogii. Si căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga să intre în
casa Lui, Căci avea numai o fiică, ca de doisprezece ani, si ea era pe moarte. Si, pe când se ducea El, mulţimile Îl împresurau. Si o femeie,
care de doisprezece ani avea scurgere de sânge si cheltuise cu doctorii toată averea ei, si de nici unul nu putuse să fie vindecată,
Apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui si îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Si a zis Iisus: Cine este cel ce s-a atins de
Mine? Dar toţi tăgăduind, Petru si ceilalţi care erau cu El, au zis: Învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc si Te strâmtorează si Tu zici: Cine
este cel ce s-a atins de mine? Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine cineva. Căci am simţit o putere care a iesit din Mine. Si, femeia, văzându-se
vădită, a venit tremurând si, căzând înaintea Lui, a spus de faţă cu tot poporul din ce cauză s-a atins de El si cum s-a tămăduit îndată. Iar El
i-a zis: Îndrăzneste, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Mergi în pace. Si încă vorbind El, a venit cineva de la mai-marele sinagogii, zicând: A
murit fiica ta. Nu mai supăra pe Învăţătorul. Dar Iisus, auzind, i-a răspuns: Nu te teme; crede numai si se va izbăvi. Si venind în casă n-a
lăsat pe nimeni să intre cu El, decât numai pe Petru si pe Ioan si pe Iacov si pe tatăl copilei si pe mamă. Si toţi plângeau si se tânguiau
pentru ea. Iar El a zis: Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme. Si râdeau de El, stiind că a murit. Iar El, scoţând pe toţi afară si apucând-o de
mână, a strigat, zicând: Copilă, scoală-te! Si duhul ei s-a întors si a înviat îndată; si a poruncit El să i se dea să mănânce. Si au rămas
uimiţi părinţii ei. Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat.”
(Luca 8, 41-56)
Noi avem credință, avem nădejde, avem iubire, avem atâtea și atâtea avantaje față de cei necredincioși și toate acestea ne aduc
bucurie în suflet. Mai întâi, iubiți credincioși, pentru viață, în fața morții și în fața veșniciei să avem gândul acesta pe care ni-1
dă Domnul Hristos când zice: „Nu te teme, crede numai și se va mântui…”.
Și, iubiți credincioși, vreau să vă mai spun ceva: așa îmi e de drag să mă gândesc la faptul că în Sfânta Evanghelie sunt
înfățișați și oameni cam cum suntem noi: cu viață amestecată și cu credință, și cu necredință, și cu siguranță, și cu
nesiguranță, și cu lumină, și cu întuneric, și, iată, Iair era unul dintre aceștia. L-a luat groaza când a auzit că fiica lui a murit, și
Domnul Hristos îi spune să nu se îngrozească: „Nu te teme, crede numai și se va mântui…”.
Hai să ne mai gândim la un om ca noi, omul acela care a zis: „Cred Doamne, ajută necredinței mele!” - și cred și nu cred - și,
iată, Sfânta Evanghelie ni-l înfățișează ca pe un om care a fost primit de Domnul Hristos cu credința cât a avut-o și i-a împlinit
Domnul Hristos cererea.
Haideți să ne gândim și la Sfinții Apostoli cărora Domnul Hristos, într-o împrejurare, le-a spus că nu au putut face o minune
anume pentru că nu au avut destulă credință. L-au întrebat: „De ce noi n-am fost în stare să-l scoatem?” și Domnul Hristos a spus:
„Din pricina puținei voastre credințe” (Matei 17, 19-20). Apostolii necredincioși? Da, uite că se poate ca și apostolii să fie
necredincioși.
Bineînțeles că nu tot timpul au fost așa, dar au fost și necredincioși, și atunci înseamnă că și noi, care avem și mai puțină
credință decât ei, putem nădăjdui să avem mai multă credință. Ucenicii Domnului Hristos care au zis către Domnul Hristos „ Dă-ne
mai multă credință”, și-au dat seama că n-au credință câtă trebuie și știți că Domnul Hristos i-a spus Sfântului Apostol Petru:
„Simone, Simone, iată că Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu; dar Eu M-am rugat pentru tine ca să nu-ți piară credința, iar
tu, oarecând revenindu-ți, întărește-i pe frații tăi“ (Luca 22, 31-32).
Și a venit împrejurarea în care Sfântul Apostol Petru s-a lepădat de trei ori de Domnul Hristos, dar aceasta a fost o împrejurare
de scurtă durată, nu a rămas în împrejurarea aceasta pentru că Domnul Hristos l-a întărit în credință.
Ei, asta trebuie să facem și noi, iubiți credincioși: să ne întărim în credință, să facem faptele credinței, să cerem înmulțirea
credinței, să cerem înmulțirea iubirii, să cerem să avem o credință lucrătoare prin iubire, să cerem să avem credința aceea
care ne asigură că murind nu murim, ci trăim și după moarte; să avem credința aceea care ne asigură că va fi o înviere a
morților, nu din puterea omului, ci din puterea lui Dumnezeu.
Așa cum Domnul Hristos a înviat pe Lazăr, cum a înviat pe tânărul din Nain și pe tânăra fiică a lui Iair, tot așa va face El prin
puterea Lui să ni se realcătuiască trupurile la învierea cea de apoi și vom fi vii și cu sufletul și cu trupul - cu sufletul care nu moare
și cu trupul care moare, se descompune și se recompune. Dacă nu avem credința aceasta, să știți că nu avem destulă credință. Dacă
avem credința aceasta suntem fericiți și în viață și în moarte. Amin!
Arhim. Teofil Părăian - www.doxologia.ro
Credinţa trebuie îngemănata întotdeauna cu fapta cea bună. Iar fapta bună este aceea care se exprimă în primul rând prin
dragoste. Se zice că la Efes, bătrânul Evanghelist Ioan, care avea peste 100 de ani şi care se mişca greu, stătea de vorbă cu creştinii
din jurul lui, care veneau în fiecare seară să-l întrebe: - Bătrânule Ioan, spune-ne cum era învăţătorul? Spune-ne cum mai învăţa
El? Povesteşte-ne întâmplări din viaţă şi din învăţătura Lui! Bătrânul, ori de câte ori veneau, şi oricine ar fi venit, le spunea doar
atât: Fiilor, iubiţi-vă unii pe alţii. În cinci cuvinte le rezuma toată Evanghelia. Cinci cuvinte memorabile!
IPS Antonie Plămădeală - http://www.crestinortodox.ro/predici

Săptămâna 7 noiembrie – 13 noiembrie 2016
Marţi, 8 noiembrie
– Soborul Sf.Arhangheli
Miercuri, 9 noiembrie – Sf.Ierarh Sf.Nectarie de la Eghina
Vineri, 11 noiembrie
– Sf.M.Mc.Mina, Sf.Mc.Victor
Sâmbătă, 12 noiembrie – Sf.Ier.Ioan cel Milostiv; Sf.Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni:
Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra şi Vasile din Telciu
Duminică, 13 noiembrie – Sf.Ierarh Ioan Gură si mama sa, Sf.Antuza
8 noiembrie Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil - Dacă ştim, în general, că îngerii sunt duhuri slujitoare, trimise de
Dumnezeu pentru împlinirea voii Lui, căci însăşi denumirea de „înger” înseamnă „trimis”, arhanghelii Mihail şi Gavriil (în
traducere „arhangheli” înseamnă „primii între îngeri”) au o misiune mai înaltă.
Numele lor sunt foarte populare printre credincioşi. Sunt pomeniţi împreună. Fiecare, desigur, a avut o misiune aparte,
personală, dar numai împreună slujirea lor are înţeles mântuitor pentru noi.
Arhanghelul Mihail apare în icoane sub chipul unui ostaş sever, în mâna dreaptă având o sabie de foc, în stânga un cântar şi
la picioare un diavol căzut, iar Arhanghelul Gavriil este zugrăvit sub chipul unui tânăr plin de duioşie, cu o floare în mâna dreaptă
(de obicei floare de crin), adresându-se respectuos Fecioarei Maria.
Iată, aşadar, două atitudini complet diferite, una războinică, cealaltă paşnică şi duioasă, singurele detalii comune fiind
aurele sfinţeniei şi aripile îngereşti. Cercetând Scriptura şi Tradiţia aflăm că Arh.Mihail a fost rânduit de Dumnezeu, alături de
heruvimi, să păzească intrarea în Rai, cu o sabie de foc, după căderea în păcat a protopărinţilor noştri; Apocalipsa îl înfăţişează,
în cap. 12, ca pe un conducător al oştilor îngereşti, care îl alungă din cer pe „balaurul cel mare”, adică pe Diavolul; după Tradiţie,
Mihail a luat atitudine atunci când o parte din îngeri, în frunte cu Lucifer, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, vrând să-i ia locul.
„Mi-ha-il?”, adică „Cine este ca Dumnezeu?” - a întrebat atunci arhanghelul, de aici trăgându-i-se numele. În viziunile profetului
Daniel, Mihail are misiunea de a-l ocroti şi de a purta de grijă poporului Israel, (Daniel, 12, 13, 21). Din aceste mărturii
înţelegem, aşadar, că Mihail reprezintă dreptatea divină şi pedeapsa păcatului, ca înger păzitor al poporului ales.
Arhanghelul Gavriil (în tâlcuire „Puterea mea este Dumnezeu”), este mesagerul mântuirii, anunţând naşterea Sfântului
Ioan Botezătorul şi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este, de fapt, îngerul Bunei Vestiri, a cărei bucurie este simbolizată de
frumuseţea florii albe de crin, floare lăudată şi de Mântuitorul. (Matei, 6, 28-29).
Aşadar, dacă Arhanghelul Mihail ne aduce aminte de păcat, dreptate şi moarte, Gavriil ne apropie mâna întinsă a lui
Dumnezeu, făcându-se vestitorul iubirii şi al mântuirii. Ei reprezintă, de fapt, cele două Testamente, Vechi şi Nou, Mihail
simbolizând Legea lui Moise, a dreptăţii, iar Gavriil Legea Harului, a iubirii evanghelice. Dumnezeu însuşi aşa S-a revelat,
potrivit înţelepciunii Sale: pe de o parte, ca Domn al dreptăţii, asprimii şi judecăţii în Vechiul Testament, pe de alta al iubirii,
îngăduinţei şi iertării, în Noul Testament.
Concluzia: cei doi arhangheli sunt pomeniţi împreună, pentru că dreptatea şi iubirea trebuie să fie nedespărţite, căci numai
aşezate la un loc, cele două Testamente fac Scriptura întreagă! Dumnezeu însuşi este, deodată şi drept şi bun.
Sărbătoarea de astăzi, reprezintă pentru noi şi o lecţie de înţelepciune. Aşa cum ei sunt împreună pomeniţi, dreptatea şi
iubirea laolaltă, trebuie şi noi să fim nu numai drepţi, ci şi buni cu semenii noştri. Dreptatea fără bunătate creează relaţii reci, de
teamă şi suspiciune reciprocă. Bunătatea fără dreptate duce la relaţii artificiale, dulceage, nedurabile. Doar împreună cele
două virtuţi fac legături normale şi trainice, bazate pe încredere şi afecţiune reciprocă.
Numai cu amândouă la un loc se poate înainta firesc pe calea convieţuirii cu semenii noştri. Să ne imaginăm că ne găsim într-o
barcă şi pe una din vâsle scrie „dreptatea”, iar pe cealaltă „iubirea”. Dacă vom folosi numai una dintre ele, barca se va roti în acelaşi
loc, fără să înainteze. Numai atunci când sunt folosite amândouă, deodată, vom înainta spre locul dorit.
În acelaşi fel vedem şi lucrarea celor două virtuţi: împreună, spre buna convieţuire cu semenii şi, în final, spre mântuirea
sufletului. Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, simboluri ale dreptăţii şi iubirii, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi să fim,
precum voi sunteţi, drepţi şi iubitori întotdeauna. Amin.
Pr.Vasile Gordon - www.doxologia.ro/predici/panegiric
Marți, 8 noiembrie 2016, de sărbătoarea “Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil”,
sunteţi invitaţi să participaţi la hramul bisericii Mărţișor, pomenind și pe ctitorii
acesteia, pe părintele Mihai Tătărâm, Gheorghe, Ioana şi Mihail Alexandrescu
Programul săptămânii 06 noiembrie – 13 noiembrie 2016
Ziua
ORA
Slujbe
8 - 12
Duminică
06 noiembrie
- Sf.Liturghie (Învierea fiicei lui Iair) - Pr.Dragos
17 – 18
Duminică
06 noiembrie
- Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Dragos
17 – 19
Luni
07 noiembrie
- Vecernia, acatistul Sf.Arhangheli şi Litia - Pr.Dragos
8 - 12
Marţi
08 noiembrie
- Sf.Liturghie (Soborul Sf.Arhangheli) şi parastas ctitori - Pr.Dragos
9 - 10
Miercuri
09 noiembrie
- Sfinţirea mică a apei şi acatistul Sf.Nectarie - Pr.Dragos
Joi
10 noiembrie
- Program administrativ (zi liberă)
9 - 11
Vineri
11 noiembrie
- Taina Sf.MASLU
17 – 18
Vineri
11 noiembrie
- Acatistul Sf.M.Mc.Mina - Pr.Dragos
8 – 11
Sâmbătă
12 noiembrie
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi - Pr.Dragos
17 – 18 - Vecernia Duminicii a 25-a după Rusalii - Pr.Ticu
Sâmbătă
12 noiembrie
8 - 12
Duminică
13 noiembrie
- Sf.Liturghie (Pilda samarineanului milostiv) - Pr.Ticu
17
–
18
Duminică
13 noiembrie
- Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu

