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Duminica a 20-a după Rusalii
(Ȋnvierea fiului văduvei din
Nain)
”Şi după aceea, S-a dus într-owww.parohiamartisor.ro
cetate numită Nain şi cu El împreună mergeau ucenicii Lui şi multă mulţime. Iar când
S-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau un mort, singurul copil al mamei sale, şi ea era văduvă, şi mulţime mare din
cetate era cu ea. Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge! Şi apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar
cei ce-l duceau s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te. Şi s-a ridicat mortul şi a început să vorbească, şi l-a dat
mamei lui. Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Prooroc mare s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a
cercetat pe poporul Său. ”
(Luca 7, 11-16)
“(…) Noi suntem obişnuiţi să cultivăm în noi moartea, adică lucrurile trecătoare, aşa cum a făcut probabil şi acest
tânăr: a cultivat în el lucrurile cele muritoare, cele care se iau de la noi odată cu trecerea din această viaţă. Şi să ne amintim
din nou cuvintele pe care i le spune Mântuitorul Mariei, sora lui Lazăr: „Maria partea cea bună şi-a ales, care nu se va lua de
la ea“. Orice am face noi pe pământ se ia de le noi, şi drumul este spre cimitir. Dar atunci când lumina care ne conduce este
Hristos, când ne iese în cale, să nu-L pierdem. Să nu-L pierdem tineri fiind, pentru că ceea ce trupul cere de la noi în
tinereţe, şi toată viaţa, nu sunt cele ale duhului, ci cele ale trupului. De aceea în Liturghie ne rugăm în fiecare duminică în
rugăciunile pe care trebuie să le auziţi, deşi ele se spun în taină: „să ne cureţe Dumnezeu trupul şi duhul de toată necurăţia“, şi
trupească, şi sufletească.
Învierea este şi a noastră. Noi n-am murit, bineînţeles; şi dacă vedem tineri în jurul nostru murind, vorbim de întâmplări,
doar. Duminica trecută a venit o tânără şi mi-a spus că un tânăr doctorand român a murit undeva pe un şantier, unde lucra. Şi
era o minte luminată, care avea multe de învăţat şi de spus după aceea lumii. Noi avem impresia că cei care mor, mor doar
pentru ei, pentru că aşa trebuie să se întâmple. Nu mor numai pentru ei: mor ca să ne spună şi nouă că nu suntem
veşnici, că ceea ce trăim acum este provizoriu, că pentru a vedea în această viaţă, şi a nu rămâne în orbire, trebuie să căutăm
altceva. Şi atunci când l-am găsit, să aprofundăm, să mergem pe fir până ne vom vedea faţă către faţă cu cel care este
Adevărul, cu Hristos.
Noi renunţăm foarte repede, avem impresia că atunci când găsim puţină credinţă – şi cu toţii suntem la fel – nu vorbesc
acum de alţii, ci de noi, cei care suntem acum aici: avem impresia că totul este făcut. Suntem căldicei şi ne compromitem în
acest căldicel toată viaţa noastră. Ne place să rămânem aşa, între credinţă şi necredinţă, între faptă bună şi faptă rea, între ceea
ce vedem şi ceea ce nu vedem, fără să facem un pas înainte,spunând că acum avem altceva de făcut. Şi este adevărat; este
starea noastră, o stare de lâncezeală, de acedie, cum o numesc Părinţii – atunci când neputinţa sufletului se manifestă.
Dar să nu rămânem acolo, să strigăm către Dumnezeu, pentru că în fiecare moment din viaţa noastră ne vom întâlni
cu moartea, indiferent că suntem tineri sau vârstnici.Dar ne vom întâlni tineri fiind cu moartea sufletească. Hristos iese
înaintea noastră, dar are nevoie de rugăciunea mamei, are nevoie de rugăciunea părinţilor, de credinţa lor, dacă a noastră este
slabă, sau de credinţa noastră dacă a părinţilor noştri este slabă. Spunem doar la cununie, dar este valabil oricând şi
oriunde: rugăciunea părinţilor întăreşte temelia casei copiilor lor. (…)”. IPS Iosif Pop
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“Cei ce nu urmăresc în viaţa aceasta nimic mai mult decât să fie fericiţi în lume şi tihniţi în trup, aceştia n-au război cu
diavolul: pe aceştia îi are fără război.Căci câtă vreme umblă după tihnă şi fericire deşartă, n-au să se trezească din vraja
vrăjmaşă, care-i ţine bine încleştaţi în lumea această sensibilă, prin care-i duce pe nebăgate de seama la pierzare sigură. De
aceea a zis un Sfânt Părinte că „cea mai primejdioasă temniţă e aceea în care te simţi bine: nu vei ieşi din ea niciodată!“.
Părintele Arsenie Boca
Prin “nu plânge”, Domnul a vrut să încredinţeze pe văduvă că fiul ei este viu, aşa după cum vii sunt toţi cei care au plecat
de aici, trăind în veci. Să nu vă lăsaţi înşelaţi de necredinţa unora, care spun că după viaţa această dispărem în neant, ca
celelalte vieţuitoare care nu au suflet. Dacă suntem creştini, trebuie să credem că Domnul a înviat ca să ne încredinţeze şi
pe noi că după moarte urmează învierea, că după această viaţă urmează o altă, pentru care, de fapt, suntem chemaţi noi să
ne pregătim cu multă minuţiozitate.
Al doilea cuvânt, asupra căruia merită să ne oprim astăzi, este cel pe care l-a adresat Hristos celui plecat deja pe tărâmul
celălalt: “Tinere, ţie îţi zic, scoală-te”. Iată deci că şi astăzi, la fel ca la învierea fiicei lui Iair şi la fel ca în cazul dreptului
Lazăr, Hristos ridiculizează moartea, realitatea aceasta care ne îngrozeşte pe toţi, căci parcă de nimic nu ne este frică în viaţă
aceasta mai mult ca de moarte! Din păcate, ne este frică mai mult de moarte, decât de Dumnezeu; mai degrabă ne
îngrijim să nu murim trupeşte, decât să luăm aminte să nu păcătuim, ca să nu murim astfel sufleteşte în veci! Domnul
banalizează moartea, adresându-Se tânărului că şi cum l-ar scula din somn, ca să ne arate că moartea nu este ceea ce o
consideră„cei care nu au nădejde” (I Tes. 4, 13). Mucenicii, sfinţii care şi-au dat viaţa pentru Hristos, mergeau la moarte cu
încredere şi convingere că Dumnezeu „îi va învia (şi pe ei) în ziua cea de apoi” (În. 6, 40; 44 şi 54). Nu vedeau în moarte, aşa
cum văd mulţi astăzi, cea mai mare catastrofă care li s-ar putea întâmplă pe pământ.
Învăţăm că trebuie să abordăm moartea cu mentalitate şi conştiinţa creştină, pentru că nu avem motive să ajungem la
disperare ori să ne pierdem credinţă atunci când survine această. Ea nu este cel mai mare rău care ni se poate întâmplă,
pentru că mai rău decât moartea este iadul, adică despărţirea veşnică de Dumnezeu.
† Sebastian, Ep.Slatinei şi Romanatilor

Pionierul Constantin Necula - prima Întâlnire cu Sfânta Parascheva

https://doxologia.ro

Când mi s-a propus să plec la Forumul Național al Pionierilor de la Iași, în 1982, eram deja măricel. Am vizitat mult, am cântat, am și
scris la un soi de jurnal al taberei. Rețin ultima zi, înainte de a ne întoarce la Brașov.
Profesoara care ne însoțea, doamna Azota Barbu, cea care urma să ne ducă la Timișoara în alt an și în URSS în clasa a 8-a - un om
dedicat problemelor copiilor - ne-a luat la plimbare prin Iași. Prin centru, pe lângă Palatul Culturii. Am urcat spre Mănăstirea Sfinții Trei
Ierarhi. A intrat și Tovarășa, cum numeam noi pe atunci profesorii, ne-a dus să vedem mormântul lui Alexandru Ioan Cuza. Nu știu ce
anume ne-a impresionat, dar știu că am devenit foarte tăcuți. Poate tocmai de aceea i-a venit ideea să ne ducă și la Catedrala Mitropolitană.
Eram obișnuit cu biserica drept un loc fără oameni. Așa ajungeam noi duminica la mormintele bunicilor tatei din Șchei, seara, spre vecernie,
în mirosul acela reavăn de Rai. Așa era și acum, un locaș plin de albastrul rugăciunii care trecuse. Cred, personal, că a fost cea mai marcantă
întâlnire cu un sfânt. Eram îmbrăcați în pionier, cu cămășile noastre albe, cu trese la epolet și șnururi de comandanți, cu medaliile noastre
în piepturile ce zvâcneau de necunoscut. Mai întâi am văzut sicriul și m-am întrebat ce căutăm la un mort... un sicriaș de copil....
Adus de Tovarășa dintr-un loc impresionant prin mulțimea icoanelor ce avem să-l descopăr drept iconostas, în timp s-a ivit un Părinte.
A făcut ochii mari când ne-a văzut, mirat că suntem acolo. Din urmă ne-a ajuns un alt Părinte, ce părea că știe că suntem pionieri și
brașoveni, care s-a îmbrățișat călduros cu profesorii și care ne-a deschis racla - aflasem deja că așa se cheamă. Dintr-o dată, nu a mai contat
nimic. Un soi de lumină ne-a umplut pe toți și un zâmbet maaaaare ni s-a așezat pe fețe. Nu știam să ne rugăm, dar simțeam că trebuie să
facem ceva special. Sub ochii celor mari, ne-am scos câte o insignă din piept și am început să i le dăm Sfintei, despre care am aflat că o
cheamă Parascheva, ca pe bunica a vreo trei colegi... Am dat insigne și am primit cruciulițe - băieții albastre, ca șnurul comandantului de
unitate și fetele roșii, ca șnurul comandantului de grupă... A doua zi, în tren, am primit medaliile înapoi, dar crucile nu ne-au fost luate. Tot
drumul ne-am împletit șnururi, să le punem la gât. Am simțit că am căpătat un prieten, iar Doamna - nu-i vom mai spune niciodată
Tovarășa - ne-a cerut să promitem, că nu vom spune la nimeni, niciodată, că am fost acolo. La ea, la Sfânta Parascheva. Așa ne-a cerut şi
peste doi ani, la Timișoara, când ne-a dus la Sf.Iosif de la Partoș, când am fost iar la un Forum Național. Așa a fost și când ne-a dus, prin
1985, vara la Moscova, de ne-am închinat în Biserica din Piața Roșie. Pe când ne închinam în Biserică, de după un stâlp a venit un bătrân să
ne sărute. Vorbea stâlcit românește, dar înțelegeam tot. Ne-a zis, cu un nod mare în gât: „Să vă trăiască părinții și să ne trăiască Țara, că
nu ați uitat de Dumnezeu!”. Atunci am înțeles eu, copil dintr-un cartier fără Duminică - încă nu aveam biserică - lucrul cel mai important:
că sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu, care se fac și prietenii noștri. Să vă mai spun că, din delegația de la Iași, trei dintre noi am făcut
Teologie și vreo patru sunt monahi? Nu știu. Știu doar că Doamna o să mă ierte că v-am povestit secretul nostru de pionieri români din anii
’80. Pionieri care erau fericiți în URSS, că n-au uitat de Dumnezeu. Azi, când revin la moaștele Sfintei Parascheva, mă plec smerit pentru
toate câte a îngăduit copilului din mine ajuns preot. Îmi zâmbește și-mi umple de lumină iubirea pentru Dumnezeu. Prietenul Cel Mare.

Din programul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi - 10-15 octombrie 2017
Alături de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Iași vor fi aduse spre închinare și
moaștele Sfintei Mare Muceniţe Tecla, de la Mănăstirea Neamţ.

( Pe racla cu părticele din moaștele Sfintei Mari Mucenițe Tecla sunt reprezentați, pe lângă Sfânta Tecla, și
Sf.Cuv.Parascheva de la Iași, Sf.M.Mc.Gheorghe (cei doi ocrotitori ai Catedralei Mitropolitane din Iași), dar
și Sf.Ier.Varlaam, Mitropolitul Moldovei.)








Marți, 10 octombrie 2017:
Ora 06.30 – Procesiune cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva și depunerea lor pe platoul din faţa Căminului preoțesc
Joi, 12 octombrie 2017
Orele 19.00 – 20.30 – Pelerinajul „Calea Sfinţilor” – Procesiune cu moaştele Sfintei Parascheva și a Sfintei Mari Mucenițe Tecla
Vineri, 13 octombrie 2017:
Orele 21.00 – 03.00 – Slujba de priveghere a Sfintei Cuvioase Parascheva combinată cu cea a Sfintei Mari Mucenițe Tecla –
Vecernia, Litia și Utrenia (în Catedrala Mitropolitană) și Sfânta Liturghie săvârșită de PS Calinic Botoșăneanul
Sâmbătă, 14 octombrie 2017:
Orele 09.00 – 13.00 – Sfânta Liturghie arhierească (pe podiumul din B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt).

Sfânta Mare Muceniță Tecla este prima femeie martir a Bisericii. Născută în cetatea Iconium din Asia Mică,
a fost convertită la credința creștină prin propovăduirea Sfântului Apostol Pavel, care a ajuns în oraș în prima
călătorie misionară, în jurul anului 44.
Când Sf.Pavel a fost alungat din oraș de către autorități, Sfânta Tecla a refuzat să se despartă de acesta.
Atunci, mama ei l-a convins pe judecător să o condamne la moarte prin ardere de vie. Încurajată de dragostea ei
pentru Hristos, ea a făcut semnul Crucii peste flăcări și a fost înconjurată de lumină, rămânând neatinsă de flăcări.
Astfel, guvernatorul a poruncit ca Sfânta să fie dată la fiare. Imaginea a adus pe mulți contemporani la credința creștină:
fecioara creștină goală și fiarele așezate cuminți, la picioarele tinerei. După regăsirea cu Sfântul Pavel, tânăra s-a retras într-o
regiune pustie și aspră din Seleucia Isauriei, teritoriu aflat în actuala Sirie. La vârsta de 90 de ani, a trecut prin ultima încercare a
vieții. Fugărită de către preoții religiei idolatre, Sfânta Tecla L-a chemat pe Mântuitorul în ajutorul ei. În acel moment, o piatră
din munte s-a despicat și a acoperit-o, Sfânta dându-și astfel sufletul în mâinile Domnului.
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Programul săptămânii 8 octombrie – 15 octombrie 2017
8 - 12
Duminică
08 octombrie
- Sf.Liturghie (Ȋnvierea fiului văduvei din Nain) - Pr.Dragoş
18 - 19
Luni
09 octombrie
- Acatistul Sf.Arhangheli - Pr.Dragoş
Marți
10 octombrie
- Program administrativ (zi liberă)
9 - 10
Miercuri
11 octombrie
- Sfințirea mică a apei - Pr.Dragoş
Joi
12 octombrie
9 - 11
Vineri
13 octombrie
- Taina Sf.MASLU
Vineri
13 octombrie
17 - 19- Vecernia, acatistul Sf.Cuv.Parascheva şi Litia
8 - 12
Sâmbătă
14 octombrie
- Sf.Liturghie (Sf.Cuv.Parascheva) şi pomenirea celor adormiți - Pr.Dragoş
18 - 19
Sâmbătă
14 octombrie
- Vecernia duminicii a 21-a după Rusalii - Pr.Ticu
8 - 12
Duminică 15 octombrie
- Sf.Liturghie (Pilda semănătorului) - Pr.Ticu
Duminică
15 octombrie
17 - 18 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu

