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”Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac,
anume Lazăr, zăcea înaintea porţii lui, plin de bube, poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului; dar şi
câinii venind, lingeau bubele lui. Şi a murit săracul şi a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi
a fost înmormântat. Şi în iad, ridicându-şi ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui. Şi
el, strigând, a zis: Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în apă şi să-mi
răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune ale tale
în viaţa ta, şi Lazăr, asemenea, pe cele rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti. Şi peste toate acestea, între noi şi
voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi. Iar el a
zis: Rogu-te, dar, părinte, să-l trimiţi în casa tatălui meu, căci am cinci fraţi, să le spună lor acestea, ca să nu vină şi ei în acest
loc de chin. Şi i-a zis Avraam: Au pe Moise şi pe prooroci; să asculte de ei. Iar el a zis: Nu, părinte Avraam, ci, dacă cineva
dintre morţi se va duce la ei, se vor pocăi. Şi i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise şi de prooroci, nu vor crede nici dacă
ar învia cineva dintre morţi.”
(Luca 16, 19-31)
Smerenia şi dragostea reduc distanțele (prăpăstiile) dintre noi
Până când pe vremelnicul trup
Ce-i întâi, gândul sau fapta? Câteodată-i gândul, câteodată-i fapta.
Îl vei ridica, Doamne și-l vei schimba,
Şi fapta pregăteşte gândul şi gândul pregăteşte fapta şi aşa se face că
Ce casă de odihnă s-a pregătit
„între noi şi voi mare prăpastie este". Oamenii care se potrivesc între ei
Pentru sufletul curat și neprihănit?
înseamnă că au cam acelaşi mod de viaţă, s-au silit cam la fel, s-au
Se va odihni în sânul patriarhului
supus voinţei lui Dumnezeu. Întrebarea este: cum putem, în această
Precum Lazăr, înconjurat de flori,
lume, să desfiinţăm distanţele dintre noi? Că în lumea cealaltă, prin
Pe care îl privesc cei ai adâncului
puterile omului nu se mai poate face nimic, dar în lumea aceasta se
Aflați în văpăi veșnice și focuri.
poate. Ce se poate? Ce ne leagă între noi, şi ce ne desparte. Ne despart
Prudenţiu, Imne pentru fiecare zi, Doxologia.ro
răutăţile, adică oamenii buni cu cei răi nu pot fi laolaltă, chiar dacă se
silesc. Omul cel bun îl îngăduie pe celălalt, îl ajută, dar oamenii răi nu
suferă nimic, n-au nici un fel de îngăduinţă, sunt gata numai să dărâme în jurul lor ca să poată trece ei să-şi facă drum.
Cum putem oare să ieşim din distanţele acestea? Cum să înlăturăm prăpăstiile acestea, să nu mai fie bogaţi de
înţelepciune şi săraci de înţelepciune? Să nu mai fie bogat de rele şi sărac de bine? Să fie toţi săraci de rele şi bogaţi de
bine? La aceasta nu se poate ajunge uitându-ne spre cer sau dorind numai. Să treci peste distanţe, peste prăpăstii înseamnă să
ai această dorinţă de a face binele pentru altul; în familie de pildă: soţul să se gândească mereu la fericirea soţiei, soţia mereu
la fericirea soţului; copiii la bucuria părinţilor; părinţii la bucuria copiilor şi atunci se desfiinţează distanţele. Dar dacă fiecare
spune că numai el are dreptate, că el ştie, că celălalt trebuie să asculte, că celălalt trebuie să se supună, atunci distanţele
(prăpăstiile) nu se desfiinţează. Sigur că sunt situaţii când cel cu experienţă porunceşte, cel cu mai puţină experienţă se
supune. Gura iadului, după Sf.Grigorie Sinaitul, este neascultarea, nesupunerea, răzvrătirea. Şi smerenia e poarta raiului.
Care-i începutul? O încercare de a se lăsa omul unul după altul, nu ca să faci rău, ci ca să faci bine. Şi apoi, mergând în
smerenia care-i mai presus decât lumea aceasta, spune tot Sfântul Grigorie Sinaitul că smerenia-i mai presus de lumea
aceasta şi dacă ne silim să avem smerenie, trecem mai presus de lumea aceasta, ajungem în împărăţia dragostei, care-i iubire.
Dar să ştiţi că şi cei care iubesc, până la urmă tot numai cu cei care iubesc se pot uni într-un gând curat. Se spune că săracul
Lazăr a fost rugat de către bogat să meargă pe pământ să spună cum e dincolo, pentru ca oamenii să se îndrepte, mai ales cei
din casa lui, ca să nu meargă la rău. Răspunsul e foarte semnificativ: ,,Au pe Moise şi pe prooroci, să creadă în ei". Luaţi
aminte, că n-a zis Domnul Hristos: "Au Evanghelia şi Apostolul, să creadă, ci au pe Moise şi pe prooroci". De ce? Pentru că
pilda a fost spusă până când Evanghelia nu se răspândise în lume şi Domnul Hristos nu se putea referi la ceva de viitor, ci s-a
referit la ceva din vremea aceea. Să creadă în cele pe care le aveau ei până atunci.
Noi avem mult mai mult decât cele din vechime. Avem Evanghelia, avem învăţătura Sfinţilor Apostoli, avem
învăţăturile Sfinţilor Părinţi. Să credem în ele şi atunci va veni şi vremea când, crezând în ele, ne vom schimba spre bine, vom
putea aduce mărire lui Dumnezeu ca apostolii, care cu glas tare preamăreau pe Dumnezeu, chiar dacă vor mai fi farisei dintre
aceia care vor mai zice: ”învăţătorule, ceartă-ţi ucenicii". Aceia nu-s vrednici să vorbească, nu-s vrednic să spună ceva, şi de
aceea, noi să ne ţinem calea de a preamări pe Dumnezeu prin sfintele slujbe, de a preamări pe Dumnezeu prin rânduielile
Sfintei Biserici. Iar dacă avem îndoială, dacă suntem gata să răspândim relele şi spurcăciunile, atunci să rămânem muţi, aşa
cum a fost sortit să rămână mut, o vreme scurtă, şi Dreptul Zaharia.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu, prin rugăciunea Maicii Preacurate şi ale tuturor sfinţilor, să ne întărim în gânduri bune, să
ne întărim în dorinţa de a spori binele, în dorinţa de a curma relele din noi. Să ne ajute Dumnezeu să desfiinţăm
distanţele dintre noi, să dorim fiecare binele celuilalt. Întru aceasta să se preamărească Dumnezeu, care este unirea tuturor,
spre fericirea noastră, aici pe pământ, spre fala lui veşnică şi spre fericirea cea veşnică în care nădăjduim să ajungem, după ce
vom trece din viaţa aceasta. Amin!
Arhim Teofil Părăian – Credința lucrătoare prin iubire, Editura Agaton, 2009

Miercuri, 8 noiembrie 2017, de sărbătoarea “Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil”, sunteţi invitaţi să
participaţi la hramul bisericii Mărţișor, unde vor fi pomeniţi ctitorii acesteia: părintele Mihai
Tătărâm, Gheorghe, Ioana şi Mihail Alexandrescu.
Veşnică să le fie pomenirea!
8 noiembrie - Sărbătoarea Soborul Sfinților Mihail și Gavriil
www.crestinortodox.ro
Această sărbătoare a fost la origine o simplă aniversare anuală a sfinţirii unei biserici a Sf.Arh. Mihail,
ridicată la termele lui Arcadius din Constantinopol. Astfel, ea apare în cele mai vechi sinaxare că fiind o sărbătoare numai a
Arhanghelului Mihail. Mai târziu ea a devenit o sărbătoare comună a tuturor Sfinților Îngeri.
În Mineiele ortodoxe întâlnim alte patru zile liturgice consacrate pomenirii Sfinților Arhangheli sau unor minuni făcute:
- Pe 6 septembrie, se săvârșește pomenirea unei minuni făcute de Sf. Arhanghel Mihail, la Chones, în Colosse din Frigia;
- Pe 26 martie, a doua zi după praznicul Buneivestiri, prăznuim Soborul (Adunarea) mai-marelui voievod Gavriil;
- Pe 13 iulie, prăznuim al doilea Sobor al Arh.Gavriil, care este la origine ziua sfințirii unei biserici vestite a Sf.Arh.Gavriil;
- Pe 11 iunie - Serbarea Arhanghelului Gavriil din Adin (fără slujbă), când se comemorează apariția acestui sfânt Arhanghel la o chilie
din Sf. Munte (Adin), unde a învățat pe un călugăr să cânte pentru prima oară partea de la început a Axionului Sf.Fecioare : Axion estin,
adică : Cuvine-se cu adevărat... ; faptul s-a întâmplat prin sec. X, iar serbarea a rămas până azi limitată la mănăstirile atonite.
“Fericiţi cei prigoniţi” 8 noiembrie - Ieromonahul Pimen Bărbieru ”nebunul” cel blând al lui Hristos
Provenea dintr-o familie numeroasă de credincioși din Matca, Tecuci. Tatăl său a murit pe front în Războiul
de Reîntregire, iar mama sa a fost răpusă de tifos. Pimen pornește pe calea lui Dumnezeu intrând în cinul
monahal. Același drum îl aleg încă doi dintre frații săi (arhimandritul Nifon, stareț la Cernica și Maica
Doroteea de la Pasărea). Îl găsim ani mai târziu în poziția de stareț al Schitului Cetățuia-Negru Vodă, în
munții Argeşului. În acest vechi aşezămȃnt, a descoperit moaștele schimonahului Ioanichie, trecut la
Domnul în 1638. Părintele a fost condamnat la 25 de ani muncă silnică pentru că s-a implicat activ în lupta grupării
Arsenescu furnizând alimente, stabilind strategii, oferind adăpost partizanilor în cadrul Mănăstirii. A executat 14 ani și nouă
luni din pedeapsă. De la Câmpulung va fi transferat la Jilava, închisoare de tranzit; de acolo a luat drumul minei de la Baia
Sprie. Acolo a avut parte de altă minune, în noaptea Învierii Domnului anul 1953. În măruntaiele pământului sutele de preoți
și credincioși și-au făcut din sfredele clopot și din pânză albă epitrahil și au slujit învierea lui Hristos. La miezul nopții
sfredelele au pornit să sune și din pieptul tuturor a izbucnit ca un fulger strigătul învierii: “Veniți de luați Lumină, Hristos a
înviat!” Lucrul în mină i-a măcinat însă grav sănătatea. Din această cauză a fost transferat la sanatoriul penitenciar de la
Târgu Ocna prin 1954-1955. Reușind să se întremeze Părintele a continuat să se opună comunismului prin atitudinea pe care o
afișa în fața gardienilor: „Cȃnd erau scoși deținuții în țarc, la plimbare, părintele Pimen se oprea pe neașteptate și așa începea să
se uite la cer că toți milițienii-și ridicau fruntea, să vadă și ei ce-i atrăgea lui atenția. Nedând cu ochii de nimica, reveneau cu
privirile asupra lui și, nedumeriți: „Ce te uiți, bă, banditule?“-„Aştept să se pogoare îngerii, să-i alunge pe draci“, răspundea el.
Starea de sănătate fiindu-i mult mai bună a fost transferat în temnița Aiudului unde a rămas până la decretul de amnistie din
1964. După eliberare a intrat în Mănăstirea Cernica unde se afla fratele său Nifon. În anul 1971 îl găsim pentru câteva luni
ca stareţ în fruntea Mănăstirii Sitaru. Apoi a revenit la Cernica fiind numit și duhovnic la mănăstirea Pasărea unde se
găsea sora sa, Maica Doroteea. Starețul haiduc și-a găsit odihna veșnică în anul 1982 și a fost înmormântat în cimitirul
Mănăstirii Pasărea unde se odihnea și Nifon încă din 1976.
www.hotnews.ro
9 noiembrie - Sf.Nectarie (1846 – 1920) - "Sufletul care a fost atins de iubirea de Dumnezeu mereu se bucură, este
vesel, saltă și dansează fiindcă se odihnește în iubirea Domnului, precum se odihnește călătorul lângă izvor. Nimic
din necazurile lumii nu poate tulbura liniștea și pacea lui și nici nu-i poate lua bucuria și fericirea în care se află."
11 noiembrie – Sf.M.Mc.Mina şi Biserica „Sf. Mina - Vergu“ din Bucureşti - datează din anii
1724-1725, de pe vremea domnitorului Nicolaie Alexandru Voievod, cei trei ctitori importanţi fiind: Ancuţa
Brâncoveanu, sora Domniţei Bălaşa, mitropolitul Daniil al Ungro-Vlahiei şi paharnicul Vergu. Poartă numele de
„Sf. Mina - Vergu“, pentru că „este zidită de boierul Vergu şi Ancuţa Doamna, iar acest Vergu este boierul pe
care Constantin Brâncoveanu îl întrebuinţa în cele mai grele misiuni diplomatice la Constantinopol şi care a donat
terenul pentru construirea bisericii şi a contribuit cu bani. Iniţial biserica a avut hramul „Sf. Dimitrie“ şi „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil“.
După refacerea bisericii la 1874 şi aducerea sfintelor moaşte ale Sf.M.Mc.Mina, împreună cu icoana făcătoare de minuni, lăcaşul de cult
a primit şi hramul Sf. Mucenic Mina. Strada C. F. Robescu poartă numele fostului primar al oraşului Bucureşti, care a trăit între anii
1841-1919 “. El este cel care, în anul 1900 a refăcut biserica din cărămidă, în formă de corabie, cu două turle, şi a acoperit-o cu solzi de
tablă, aşa cum se prezintă şi astăzi, în frumosul stil brâncovenesc.
Programul săptămânii 5 noiembrie – 12 noiembrie 2017
8 - 12
Duminică 05 noiembrie
- Sf.Liturghie (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr) - Pr.Dragoş
Duminică 05 noiembrie
17 - 18 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Dragoş
17 - 18
Luni
06 noiembrie
- Acatistul Sf.Arhangheli - Pr.Dragoş
17 - 19
Marți
07 noiembrie
- Vecernia, acatistul Sf.Arhangheli şi Litia (Hram)
8 - 12
Miercuri
08 noiembrie
- Sf.Liturghie (Sf.Arhangheli) şi parastas ctitori - Pr.Dragoş
Joi
09 noiembrie
9 – 10
- Acatistul Sf.Nectarie de la Eghina - Pr.Dragoş
9 - 11
Vineri
10 noiembrie
- Taina SF.MASLU
Vineri
10 noiembrie
17 - 18- Slujba acatistului Sf.Mina- Pr.Dragoş
8 - 11
Sâmbătă
11 noiembrie
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți - Pr.Dragoş
17 - 18
Sâmbătă
11 noiembrie
- Vecernia duminicii a 25-a după Rusalii - Pr.Ticu
8 - 12
Duminică 12 noiembrie
- Sf.Liturghie (Pilda samarineanului milostiv) - Pr.Ticu
Duminică 12 noiembrie
17 - 18 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu

