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”Şi după aceea, S-a dus într-o 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 mai 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)
Hristos Domnul la porţile Nainului. După ce în Capernaum vindecase sluga sutaşului, a unui păgân în care Domnul a
văzut credinţă mai multă decât la cei din Israel (Lc 7, 1-10). Dacă în cetatea aceea întâlnise boala şi-o biruise, aici şi-acum
Hristos întâlneşte moartea, contrafacerea bucuriei... Nu-i uşor de închipuit ce tablou era acolo, câtă durere şi jale înconjurau
pe biata văduva al cărei unic copil (Lc 7,12), deci unic pământesc sprijin, era dus să fie dat ţărânei. Să fi remarcat în văduva
aceasta Hristos taina văduvei din Sarepta Sidonului, duioasă disperare a aceleia (3 Regi 17,18)? Aceea care s-a luat de
piept cu "omul lui Dumnezeu", Ilie, cerându-i viaţa înapoi? Sau poate era ceva din - putem admite deja - văduvia propriei
Maici şi din aducerea-aminte (înainte vedere) a faptului că undeva, tot la margine de cetate, Fiul Mariei, Unul-Născut, se
va da iarăşi "sicriului de taină mântuitoare" - ce este Crucea, spre mântuirea oricărui suflet. Cert este că Hristos,
întâlnind durerea maicii, face din moarte, bucurie. Aşa cum numai El este în stare să facă!
Odată, prin al doilea an de preoţie, în oraşul meu natal, am fost martorul unei îngropăciuni (căci nu înmormântare era) care
m-a cutremurat mai mult ca altele. Un tânăr se sinucisese, undeva într-o pădure. Şi familia, prieteni, colegii toţi, cu bătăi în
piept şi urlete de durere se despărţeau de tânărul acela. Pentru că preot nu era, pe margine, nişte lăutari cântau bucăţi triste mare parte din ele romanţe... În durerea mamei copilului aceluia era cea mai dramatică luptă din câte mi-a fost dat să văd...
Stăteam pe margine - tocmai înmormântasem pe un om tare drag mie - şi, cu nodul în gât, îmi imaginam pe văduva din
Nain... Câtă deznădejde, când nu este prezent Hristos! După ce l-au aşezat în groapă şi au plecat toţi, m-am dus lângă
moviliţa de lut galben şi-am rostit "Tatăl nostru..." Nu de dragul celui care îşi grăbise plecarea, ci din solidaritate poate necanonica - cu femeia aceea, mama de rană cu văduva din Nain. Nu ştiu de unde a răsărit lângă mine. Poate că nici
nu plecase... Pe faţa ei se aşezase o umbră, fină cât o pânză de păianjen, o umbră de nădejde. Pe care nu eu i-o dădeam, ci
taina aceasta a prezenţei lui Hristos în întâmpinarea disperaţilor lumii.
Mi-am înţeles atunci, mai mult ca oricând, Dumnezeul Căruia-I slujesc şi a Cărui iubire mi-e hrana cerească şi pământească.
El rămâne Făcătorul de minuni; ba, mai mult, El e Minunea, pentru că El e Viaţa. Când m-am întors între ai mei, mama
mea a fost cea care, simţindu-mi plânsul, mi-a pus capul pe umărul ei, m-a mângâiat şi mi-a zis: "Dragul mamei..." Este
reacţia care mi-a confirmat că toate maicile au în inima lor ceva din sabia care trece prin inima Maicii Domnului. Şi-am
înţeles că de dragul unor astfel de fiinţe, icoane de duh ale împlinirii Iubirii, Hristos schimbă moartea-n bucurie. Vă
închipuiţi coloana de oameni care duceau - tot în cântare lăcrimată - pe tânărul din Nain cum s-a întors acasă. Cum este să
răspunzi: Unde-ai fost? La o înmormântare. Sau... Unde-ai fost? La o Înviere!!!"
Când Domnul Iisus îi spune femeii: "Nu plânge", nouă ne porunceşte să luăm aminte. Ca-n deplină tâlcuire a Duhului Sfânt
Biserica-maică poartă spre Înviere pe fiecare din noi atunci când ne asumă şi, mai ales, când ne lăsăm asumaţi de ea. Şi noi
suntem fii, unici fiecare în felul său, acestei teribile legături de pământ şi cer care ne este aşezarea în Biserica Slavei. Să luăm
seama dar! Să facem din Hristos aliatul Maicii de duh ce ne este Biserica (şi a mamei de trup) că, fie şi la ieşirea din
Nainul vieţii acesteia, să căpătăm mila cea mare. A învierii cu Hristos, de Hristos. Pr.Constantin Necula - www.crestinortodox.ro
7 octombrie - Sf.Mari Mucenici Serghie şi Vah şi biserica Palatului Cotroceni
Biserica Ortodoxă îi pomenește în fiecare an, la 7 octombrie, pe Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah,
martirizați pentru credința lor la începutul secolului al IV-lea. Fragmente din moaștele acestor doi sfinți se
păstrează în Catedrala mitropolitană din Craiova și, începând cu anul 2009, și în biserica din incinta
Palatului Cotroceni, ridicată pe locul vechii ctitorii cantacuzine demolate de Ceaușescu în 1984. Moaștele
lor s-au aflat în Muntenia încă din secolul al XVII-lea, lucru consemnat şi în însemnările de călătorie ale
diaconului Pavel de Alep, însoțitorul patriarhului Macarie al III-lea Zaim în vizitele sale în Țările Române,
care spune că se aflau depuse spre închinare în Catedrala Sfântului Voievod Neagoe Basarab din Curtea de
Argeș. Biserica de la Cotroceni are pe lȃngă primul hram – Adormirea Maicii Domnului – şi al doilea, închinat Sf.Serghie
şi Vah din următorul motiv. Primul ctitor al bisericii vechi a Mănăstirii Cotroceni, Șerban Cantacuzino, în luptele pentru
câștigarea domniei, când a fost fugar, fuga lui s-a produs chiar în ziua de 7 octombrie, a prăznuirii sfinților și, ca
mulțumire adusă lui Dumnezeu și celor doi sfinți, a ridicat această biserică având hramul Sfinților Serghie și Vah și
Adormirea Maicii Domnului. Avea mare evlavie voievodul Șerban Cantacuzino la cei doi sfinți, și de aceea a dăruit acest
hram, nu numai pentru faptul că l-au ocrotit, dar și pentru că acești doi sfinți, după cum aflăm din sinaxar, au fost
ofițeri și șefi ai gărzii împăratului Maximian. Așadar, erau oarecum considerați din anturajul împăratului și atunci Șerban
Cantacuzino și i-a luat ca protectori. Dacă ei au asigurat protecția împăratului în timpul vieții, Șerban Cantacuzino i-a luat ca
protectori din înaltul cerului, din împărăția lui Dumnezeu.
http://basilica.ro/

Luni, 8 octombrie – Sf.Cuv.Pelaghia şi Taisia;
Marţi, 9 octombrie – Sf.Apostol Iacob al lui Alfeu;
Joi, 11 octombrie – Sf.Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi;
Vineri, 12 octombrie – Sf. Cosma, Ep.Maiumei;
Duminică, 14 octombrie – Sf.Cuv.Parascheva de la Iaşi;

De ce îngăduie Dumnezeu răul? https://www.fiti-oameni.ro/editorial/de-ce-ingaduie-dumnezeu-raul-interviu-cu-anne-graham-lotz/
Fiica evanghelistului Billy Graham, Anne Graham, într-un interviu a fost întrebată cu privire la atacurile din 11 septembrie
2001: “Cum a putut Dumnezeu să lase să se întâmple așa ceva și să privească atât de nepăsător această catastrofă?”•
Anne Graham, după ce a meditat câteva clipe, a precizat foarte calm și explicit, următoarele:
… Sunt profund convinsă că Dumnezeu a fost și rămâne adânc întristat de aceasta, la fel ca și noi, numai că noi, de ani
de zile, Îi spunem și chiar Îi poruncim să iasă din școlile noastre, din guvernul și din viețile noastre, că ne descurcăm și
singuri, fără ajutorul Lui… Și, fiind El un adevărat gentleman, cred că pur și simplu S-a dat, calm, la o parte… Cum de
mai îndrăznim noi oare să-I cerem binecuvântarea, milă și protecția Sa, dacă Îi cerem să ne lase în pace?
Cred că totul a început când Madeleine Murray O’Hare, care a cerut ca America să devină o țară atee, a afirmat că
nu dorea nici un fel de rugăciuni în școlile noastre, iar noi am spus O.K. Cererea ei a fost aprobată și a devenit lege
obligatorie în SUA… Apoi, cineva a spus că mai bine nu am citi Biblia în școli, iar noi am spus O.K.. Apoi, dr. Benjamin
Spock a spus că nu ar trebui să ne plesnim copiii atunci când se poartă urât, pentru că aceasta le-ar afecta mica lor
personalitate și stima de sine (fiul dr. Spock s-a sinucis). Iar noi am spus O.K. Apoi, altcineva a spus că profesorii și
diriginții nu ar trebui să îi disciplineze pe copii atunci când greșesc. Iar conducătorii de școli au spus că nici un membru al
personalului să nu atingă vreun elev atunci când se poartă urât, pentru că școlile nu au nevoie de publicitate proastă și în nici
un caz de procese. Iar noi am spus O.K. Apoi, un membru al consiliului de conducere al unei școli a spus că, băieții fiind
băieți, vor face dragoste oricum, deci ar trebui să le dăm fiilor noștri prezervative. Așa, ei vor putea să se distreze cât
vor, iar noi nu vom trebui să le spunem părinților că le-au primit de la școală. Iar noi am spus O.K. Apoi, unii dintre aleșii
noștri de vârf au spus că nu contează ceea ce fac în viața lor privată atât timp cât își fac treaba la slujbă. De acord, a
spus fiecare din noi, mie nu-mi pasă de ceea ce face altcineva, inclusiv președintele, în viața sa privată, atât timp cât am o
slujbă și economia merge bine. Apoi, niște libertini au cerut să tipărim cât mai multe reviste cu femei goale, în semn de
respect și apreciere a frumuseții feminine… Iar noi am spus O.K. Apoi, altcineva a împins acea apreciere un pas mai
departe, publicând fotografii cu copii goi, și încă mai departe, afișându-le pe Internet. Iar noi am spus O.K., au dreptul la
libera exprimare. Apoi, industria show-business-ului a spus: hai să facem show-uri TV și filme care să promoveze
îndepărtarea de Dumnezeu, violenta și sexul ilicit, să înregistrăm melodii care să încurajeze violurile, drogurile,
crimele, sinuciderea și temele satanice. Iar noi am spus că nu este decât entertainment-amuzament, nu are efecte adverse și
oricum nu o ia nimeni în serios, așa că totul a mers înainte.
Iar acum ne întrebăm speriați de ce copiii noștri nu au conștiință, de ce nu disting binele de rău, de ce nu îi deranjează
să ucidă pe străini, pe colegii de clasă sau pe ei înșiși. Probabil că, dacă ne-am gândi mai mult, ne-am da seama de ce. Cred
că totul se reduce la faptul că ceea ce vei semăna, aceea vei și culege. Noi Îi spunem lui Dumnezeu: Doamne, de ce nu ai
salvat-o pe acea fetița ucisă în clasă? Iar Dumnezeu răspunde: Dragul meu, Eu am fost alungat din școli, nu puteam fi
acolo. Cum puteam Eu fi acolo, când voi mi-ați spus să plec din școli? E ciudat cum oamenii Îl disprețuiesc pe
Dumnezeu, și apoi se întreabă cu naivitate de ce totul merge tot mai prost. Este ciudat cum de credem tot ceea ce scriu
ziarele, dar noi ne îndoim de ceea ce spune Biblia. E ciudat cum de toți oamenii vor să meargă în ceruri, deși nu cred, nu
gândesc, și nu spun sau nu fac nimic din ceea ce scrie în Biblie. Este ciudat cum de unii pot spune: da, eu cred în
Dumnezeu și de fapt îl urmează pe Satana, care, se știe că, la rândul lui, crede și el în Dumnezeu… E ciudat cum ne
repezim să judecăm, dar nu ne place să fim judecați. E ciudat cum de se pot trimite mii de glume prin e-mail și ele se
răspândesc precum focul, dar când începi să trimiți mesaje privindu-L pe Dumnezeu, oamenii se gândesc de două ori înainte
de a le trimite și altora. E ciudat cum de tot ceea ce este vulgar, crud și obscen trece liber prin cyberspațiu, dar orice discuție
publică despre Dumnezeu este împiedicată la școală și la locul de muncă. Este, în sfârșit, ciudat cum poate fi cineva atât de
înflăcărat de dragoste pentru Hristos fiind în același timp un creștin invizibil în timpul săptămânii.”
Din programul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi - 11-14 octombrie 2018.
Alături de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Iași vor fi aduse spre închinare și moaștele Sfintei Mare
Muceniţe Ecaterina, care vor fi aduse joi, 11 octombrie la orele 18.35 (aeroport).
Vineri, 12 octombrie, orele 19.00 – 20.30, pelerinajul “Calea sfinţilor” cu moaştele Sf.Cuv.
Parascheva şi a Sf.M.Mc.Ecaterina
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Programul săptămânii 7 octombrie 2018 – 14 octombrie 2018
8 - 12 - Sf.Liturghie (Ȋnvierea fiului văduvei din Nain) – Pr.Dragoş
17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş
17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş
- Program administrativ (zi liberă)
9 - 10 - Sfinţirea mică a apei - Pr.Dragoş
9 - 11 - Taina Sf.MASLU
17 – 18 - Slujba acatistului - Pr.Dragoş
8 –-11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi - Pr.Dragoş
17 – 19 - Vecernia, acatistul Sf.Cuv.Parascheva şi Litia– Pr.Dragoş
8 - 12 - Sf.Liturghie (Pilda Semănătorului şi Sf.Cuv.Parascheva) – Pr.Dragoş
17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş

