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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)
Am început odată să întreb pe oamenii în vârstă, pe oamenii bătrâni, oameni serioşi, dacă se simt mai aproape de moarte la
bătrâneţe decât la tinereţe şi toţi mi-au spus că nu se simt mai aproape de moarte la bătrâneţe, decât s-au simţit la tinereţe. Ce
înseamnă aceasta, iubiţi credincioşi? Aceasta înseamnă ceva: înseamnă că omul nu moare, că omul nu-i făcut să dispară, că
omul nu-i făcut să se nimicească, ci e făcut să dăinuiască. Bineînţeles că dacă nu avem gândul că vom muri, vom muri fără
gândul acesta, numai că nu vom muri în înţelesul că s-a gătat cu noi, că acum gata, nu se mai întâmplă nimic după moarte.
Ştim că se întâmplă: judecata particulară, judecata universală, răsplată pentru cele bune şi pentru cele rele pe care le-am
făcut în viaţă, şi apoi răsplata cea veşnică. Acesta este, iubiţi credincioşi, avantajul credinţei noastre. Sfântul Apostol Pavel, în
Epistola I-a către Tesaloniceni zice: "Să nu vă întristaţi ca cei ce nu au nădejde".
Noi avem credinţă, avem nădejde, avem iubire, avem atâtea şi atâtea avantaje faţă de cei necredincioşi şi toate
acestea ne aduc bucurie în suflet. Mai întâi, iubiţi credincioşi, pentru viaţă, în faţa morţii şi în fata veşniciei să avem gândul
acesta pe care ni-l dă Domnul Hristos când zice: "Nu te teme, crede numai şi se va mântui...".
Şi, iubiţi credincioşi, vreau să vă mai spun ceva: aşa îmi e de drag să mă gândesc la faptul că în Sfânta Evanghelie sunt
înfăţişaţi şi oameni cam cum suntem noi: cu viaţa amestecată şi cu credinţă, şi cu necredinţă, şi cu siguranţă, şi cu
nesiguranţă, şi cu lumină, şi cu întuneric, şi, iată, Iair era unul dintre aceştia. L-a luat groaza când a auzit că fiica lui a murit,
şi Domnul Hristos îi spune să nu se îngrozească: "Nu te teme, crede numai şi se va mântui... ".
Hai să ne mai gândim la un om ca noi, omul acela care a zis: " Cred Doamne, ajută necredinţei mele!" - şi cred şi nu cred şi, iată, Sfânta Evanghelie ni-l înfăţişează ca pe un om care a fost primit de Domnul Hristos cu credinţa cât a avut-o şi i-a
împlinit Domnul Hristos cererea.
Haideţi să ne gândim şi la Sfinţii Apostoli cărora Domnul Hristos, într-o împrejurare, le-a spus că nu au putut face o
minune anume pentru că nu au avut destulă credinţă. L-au întrebat: "De ce noi n-am fost în stare să-l scoatem? " şi Domnul
Hristos a spus: "Din pricina puținei voastre credinţe" (Mt. 17, 19-20). Apostolii necredincioşi? Da, uite că se poate că şi
apostolii să fie necredincioşi.
Bineînţeles că nu tot timpul au fost aşa, dar au fost şi necredincioşi, şi atunci înseamnă că şi noi, care avem şi mai puţină
credinţă decât ei, putem nădăjdui să avem mai multă credinţă. Ucenicii Domnului Hristos care au zis către Domnul
Hristos "Dă-ne mai multă credinţă", şi-au dat seama că n-au credinţă câtă trebuie şi ştiţi că Domnul Hristos i-a spus Sfântului
Apostol Petru: "Simone, Simone, iată că Satana v-a cerut să vă cearnă că pe grâu; dar Eu M-am rugat pentru tine ca să nu-ţi
piară credința, iar tu, oarecând revenindu-ţi, întăreşte-i pe fraţii tăi" (Lc. 22, 31-32).
Şi 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 credinţă.
Ei, asta trebuie să facem şi noi, iubiţi credincioşi: să ne întărim în credinţă, să facem faptele credinţei, să cerem
înmulţirea credinţei, să cerem înmulţirea iubirii, să cerem să avem o credinţă lucrătoare prin iubire, să cerem să avem
credinţă aceea care ne asigură că murind nu murim, ci trăim şi după moarte; să avem credinţă aceea care ne asigură că va fi o
înviere a morţilor, nu din puterea omului, ci din puterea lui Dumnezeu.
Arhim. Teofil Părăian - www.crestinortodox.ro
Credinţa trebuie îngemănată 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 viaţa 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 - www.crestinortodox.ro

Luni, 30 octombrie – Sf.Mc. Zenovie şi Zenovia, sora sa, au fost în zilele împărăţiei lui Diocleţian, fii din
părinţi creştini. Zenovie sporind în buna cinstire cea după Dumnezeu a fost pus episcop al cetăţii Egeea
(din părţile Ciliciei), în care s-a şi născut şi a fost îngropat, făcând multe minuni cu numele lui Hristos. Şi
fiind prins a stat înaintea guvernatorului. Şi acolo unde se afla el la întrebare, s-a dat singură pe sine şi sora
sa Zenovia. Deci i-au bătut pe amândoi şi i-au băgat într-o căldare plină cu smoală fierbând pe foc şi fiind
păziţi cu harul lui Dumnezeu nevătămaţi, şi-au primit sfârşitul prin sabie şi aşa au luat cununa muceniciei.
"Mama mea şi fraţii Mei sunt aceştia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l îndeplinesc" (Luca 8, 16-21)
Luni,
Miercuri,
Vineri,
Sȃmbătă

30 octombrie – Sf.Mc. Zenovie şi Zenovia, sora sa
01 noiembrie – Sf.doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia
03 noiembrie - Aşezarea moaştelor Sf.M.Mc.Gheorghe în Lida
04 noiembrie – Moşii de toamnă

Vineri, 03 noiembrie - Aşezarea moaştelor Sf.M.Mc.Gheorghe în Lida
Sf.M.Mc.Gheorghe este renumit în toată lumea creştină, ca unul dintre cei mai
cunoscuţi şi iubiţi sfinţi, şi cu atât mai mult în Lodd (Lida), oraşul sau natal.
Noul Testament menţionează faptul că în Lida Sf.Petru l-a vindecat pe paraliticul Enea (Fapte 7, 32-35).
Tot în Lida s-a ţinut în 415 Sinodul împotriva ereziei lui Pelagiu, care susţinea că omul se poate mântui
Doar cu faptele sale, fără ajutorul Harului sfânt.
Sfântul Gheorghe a fost soldat în armata romană din Asia Mică şi a fost martirizat pentru credinţa în Hristos în timpul
persecuţiilor lui Diocleţian, la începutul secolului IV. După martiriul sfântului, creştinii i-au luat sfântul trup şi i l-au adus în
Ţara Sfântă, în satul său natal. În primele secole creştine, Lod era numit şi Gheorgopol, în cinstea Sfântului Gheorghe. În
secolul V, în Lida exista o basilică majestuoasă care adăpostea mormântul Sfântului Gheorghe. În timpul invaziei regelui pers
Cosroe pe teritoriul Palestinei, biserica a rămas neatinsă întrucât perşii şi-au mărginit acţiunea lor distrugătoare la Ierusalim şi la
regiunea din apropiere. Odată cu venirea musulmanilor în secolul VIII, Suleiman, fiul califului Abtu el Malek a ras de pe
faţa pământului întreg oraşul exceptȃnd biserica Sf.Gheorghe, deoarece şi musulmanii cred în acest sfânt, numindu-l
Hander, ceea ce în traducere înseamnă verde. Este caracteristic faptul că şi în zilele noastre musulmanii cinstesc pe
Sf.Gheorghe şi deseori intră în bisericile creştine şi se închină la icoana lui. În timpul califului Hakim, în 1010, s-a pornit o
mare persecuţie împotriva creştinilor, care a dus la distrugerea bazilicii Sfântului Gheorghe din Lida. Conform unor mărturii,
biserica a fost reconstruită de împăratul Constantin Monomahul.
Biserica Sf.Gheorghe (el-Khader) din Lodd (Lida) este unul dintre cele mai mari sfinte locaşuri închinate Sfȃntului
Gheorghe. Mănăstirea greco-ortodoxă are două hramuri: Sf.M.Mc. Gheorghe şi Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil.
Actuala biserică din Lodd a fost ridicată în anul 1870, avându-şi zidurile lipite de Moscheea El-Chodr. Spre sfârşitul
secolului al XIX-lea, Patriarhatul greco-ortodox de Ierusalim a primit aprobarea, de la autorităţile otomane, spre a reconstrui o
biserică pe locul unei foste basilici creştine. Ultimele ruine din acest loc, peste care s-au aşezat cele noi, aparţineau unei
structuri creştine din secolul al XV-lea; noua clădire a bisericii ocupa fosta navă şi absida stângă a vechii biserici, cu toate că
ruinele cele vechi se întindeau pe mai mult de atât. Pentru a aproba zidirea noii biserici, autorităţile otomane au cerut ca
restul spaţiului să fie dăruit spre a se ridică şi o moschee. De aceea, actuala Biserică a Sfântului Gheorghe se ridică doar în
colţul nord-estic al vechii basilici creştine. Hala centrală a moscheii păstrează, chiar în centrul ei, o coloană veche ce se află în
naosul basilicii creştine.
Deasupra uşii de intrare în biserică se află un frumos basorelief înfăţişându-l pe Sfântul Gheorghe omorând balaurul. Într-o
capelă subterană, actuala biserică ortodoxă păstrează mormântul Sf.M.Mc.Gheorghe şi o parte din moaştele sale. În partea
dreaptă a altarului, în dreptul scărilor ce coboară în capela subterană, se află "lanţurile" cu care a fost legat Sf.Gheorghe, înainte
de a fi omorât. Sarcofagul de piatră din capela a fost restaurat în anul 1871, în vremea Patriarhului Chiril.
www.crestinortodox.ro
Sȃmbătă, 04 noiembrie – Moşii de toamnă
Mȃntuitorul cȃnd spune despre multe locaşuri ale Tatălui, nu numeşte deosebirea „locurilor”, ci trepte de daruri
duhovniceşti. După cum fiecare dintre noi se desfată de soarele simţit după măsura curăţiei văzului, iar acela nu se
împarte în mai multe străluciri, ci tuturor le luminează în acelaşi chip, tot astfel şi cu drepţii în veacul ce va să fie.
Toţi se vor sălăşlui într-un singur ţinut, însă fiecare va atrage şi va avea în sine strălucirea şi bucuria soarelui celui
gândit după măsura curăţiei proprii; deci atât cât e în stare să primească şi să cuprindă.
Sf. Isaac Sirul
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Programul săptămânii 29 octombrie – 5 noiembrie 2017
8 - 12
- Sf.Liturghie (Învierea fiicei lui Iair) - Pr.Ticu
17 - 18 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu
18 - 19
- Acatistul Sf.Arhangheli - Pr.Ticu

Program administrativ (zi liberă)
- Sfințirea mică a apei - Pr.Ticu

-

9 - 10
9 - 11
17 - 187.30 - 11
17 - 18
8 - 12
17 - 18 -

- Taina SF.MASLU
- Slujba acatistului - Pr.Ticu
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți (Moşii de toamnă) - Pr.Ticu
- Vecernia duminicii a 22-a după Rusalii - Pr.Dragoş
- Sf.Liturghie (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr) - Pr.Dragoş
- Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Dragoş

