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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 sămi 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)
“Lazăr n-a făcut nici un bine, pentru că n-a putut să facă bine. El doar a stat cu umilinţă la poarta bogatului
rugând pe Dumnezeu şi acceptând toată suferinţa sa fără să cârtească. Bogatul n-a făcut nici un rău, dar nici bine n-a
făcut. El mânca şi se veselea, dar din fărâmăturile de la masă lui nu dădea săracului Lazăr.
A nu face bine este un păcat. Linia aceasta care desparte binele de rău este aşa de subţire ca un fir de aţă invizibil.
Trebuie să fii foarte atent. Degeaba spui: eu nu fac rău, dar nu fac nici bine; nu mă interesează ce face altul, îmi văd
de treaba mea, sunt cinstit, merg bine, am bani la bancă, mi-am cumpărat case… Dar n-ai făcut nici un bine, nu te-a
mişcat suferinţa celuilalt. Nu te-a mişcat să dai în dar lui Dumnezeu, nu te-a mişcat să legi rana celui căzut, nu te-a
mişcat să cercetezi pe cel de la spital sau pe cineva bolnav în casă. N-ai zis nimănui: eşti un om bătrân, hai să te duc eu la
spital sau la doctor! Ai stat, ai trecut ca un lemn prin toată lumea aceasta, o viaţă întreagă şi tu crezi că firul acesta,
subţire ca o zare, te-a despărţit pe tine de cel rău. Şi nu este adevărat. Toată această viaţă a ta ai fost de partea cealaltă a
firului care separă binele de rău.
Pentru că spun Sfinţii Părinţi aşa: răul nu are fiinţă, el este numai înlocuirea binelui, căci acolo unde binele nu
se face se instalează răul. Dacă n-ai făcut bine, atunci ai făcut rău, să ştii, pentru că trăim într-o lume nebună, de
suferinţă, de războaie, de dureri, de crime, de sărăcie.
Foarte bogată este America şi noi suntem oarecum bogaţi. Dar sunt şi mulţi săraci, vedeţi câtă lume săracă este?
Nicăieri nu am văzut aşa mulţi cerşetori cum vedeţi în America. Am fost în Europa, am colindat, dar n-am văzut atâţia
cerşetori, homless sau nebuni care să umble pe străzi, să doarmă iarna, să îngheţe şi să moară chiar pe străzi. Pentru că
există în America ceva care ţine de bogat, de omul căruia i-a rodit ţarina. Toată ţarina Americii noastre este foarte
roditoare, mă refer nu numai la pământ, mă refer la mintea americană; creierele pe care le aduc din alte părţi sunt foarte
roditoare, fac tot felul de lucruri, dar toate le fac pentru viaţa aceasta. Nu se gândesc la Dumnezeu. Omul de rând se
gândeşte, dar cei de sus nu se gândesc la Dumnezeu, pentru că sunt copleşiţi de mulţimea roadelor. Îşi fac hambare tot
mai largi, miliardele cresc parcă ar creşte în copaci, cheltuielile cresc… dar lipseşte ceva. Lipseşte ceea ce a spus
Mântuitorul: că nu au adunat întru Hristos. Cine nu adună în Hristos, risipeşte.
Mai bine să fii sărac, dar să aduni întru Hristos, decât să fii bogat şi să intri în infern, fără nici un fel de
ajutor. Pentru că numai faptele bune te însoţesc dincolo, în lumea cealaltă. Faptele bune, pe care le-ai făcut ori nu, te
judecă pe tine. N-ai să poţi să te judeci acolo, n-ai să poţi să zici: Doamne, stai că mai este unul mai rău decât mine, sau
altul a făcut altceva mai rău. Pentru că în faţa lui Dumnezeu nu eşti decât tu singur. Nu mai există alt preot Gheorghe,
numai eu sunt. Adică Dumnezeu nu mă judecă în comparaţie cu altul, pentru că fiecare răspunde pentru faptele lui
şi nu răspunde altul pentru fapta mea. Nici averea nu te aruncă in iad, nici sărăcia nu te aruncă in rai, ci modul în
care le administrezi, modul în care le pui în raport cu Dumnezeu şi cu semenii tăi”.
( Pr.Gheorghe Calciu, Cuvinte vii. “A sluji lui Hristos ȋnseamnă suferinţă”, Ed. Bonifaciu, 2009)
Omul bun gândeşte: „Tot cel ce rătăceşte de la adevăr piere” şi, de aceea, îi este milă de el. Dar cine n-a învăţat de
la Duhul Sfânt să iubească, acela nu se va ruga pentru vrăjmaşi. Cine a învăţat de la Duhul Sfânt să iubească, acela se
întristează toată viaţa pentru oamenii care nu se mântuiesc şi varsă multe lacrimi pentru popor, şi harul lui Dumnezeu
îi dă puterea de a iubi pe vrăjmaşi. Şi noi, dacă vrem să păstrăm harul, trebuie să ne rugăm pentru vrăjmaşi. Dacă nu ţi-e
milă de păcătosul care se va chinui în foc, aceasta înseamnă că nu este întru tine harul Duhului Sfânt, ci în tine
viază un duh rău; şi câtă vreme eşti încă în viaţă, sileşte-te prin pocăinţă să te eliberezi de el.
Unui pustnic care i-a spus odată: ,,Dumnezeu va pedepsi pe toţi ateii şi ereticii, care vor arde în focul veşnic“, Sfȃntul
Siluan i-a replicat: ,,bine dar spune-mi dacă vei fi în rai şi de acolo vei vedea cum arde cineva în focul iadului, vei mai
avea pace?” – “Ce să-i faci? E păcatul lor“, a spus pustnicul. La care Siluan a răspuns: “Iubirea nu poate suferi aceasta.
Trebuie să ne rugăm pentru toţi oamenii“.
(Sf.Siluan Athonitul – Cuvinte alese. Cuvinte esenţiale)
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Joi, 08 noiembrie – Soborul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil şi a tuturor puterilor cereşti;
Vineri, 09 noiembrie – Sf.Ier.Nectarie din Eghina;
Duminică, 11 noiembrie – Sf.M.Mc.Mina; Sf.Mc.Victor; Sf.Cuv.Teodor Studitul.
8 noiembrie - Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil este sărbătoarea pe care Biserica o dedică
îngerilor. Numele complet al sărbătorii este Soborul mai-marilor Arhistrategi (căpetenii) Mihail şi Gavriil şi a
tuturor Puterilor cereşti celor fără de trupuri. Deci, în data de 8 noiembrie nu îi prăznuim doar pe Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil, ci, totodată, toate cetele îngereşti. Vechimea sărbătorii este de 15 secole, iar
la origine a fost doar o prăznuire a Sf.Arhanghel Mihail. Ȋn sec.al V-lea, a fost construită o biserică închinată
Sf.Arh.Mihail la Thermele lui Arcadius din Constantinopol şi, iniţial, sărbătorirea era legată de amintirea sfinţirii acestei
biserici. Ulterior, sfera sărbătoririi a fost lărgită, fiind „cooptat“ şi Sf.Arh. Gavriil. În cele din urmă, sărbătoarea a devenit o zi
de prăznuire a tuturor cetelor îngereşti.
(Liturgica Generală)
Mai-marilor Voievozi ai oştilor cereşti, rugămu-vă pe voi, noi, nevrednicii, ca prin rugăciunile voastre să ne acoperiţi pe noi, cu acoperământul aripilor
măririi voastre celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi cei ce cădem cu deadinsul şi strigăm: izbăviţi-ne din nevoi, ca nişte mai-mari peste puterile celor de sus.

Vineri, 9 noiembrie – Sf.Nectarie de la Eghina –Să avem curajul să scriem scrisori către cer!
Anastasie (acesta a fost numele de botez al Sf.Nectarie) a avut o copilărie foarte grea: foame, frig,
singurătate, durere. Durere, foame, lacrimi. Și iară lacrimi, singurătate, durere. Trebuie spus că singurătatea sa
nu era o singurătate ca cea pe care o trăiește omul zilelor noastre: diferența este enormă. Micul Anastasie credea
cu putere în Dumnezeu. Și oricât de tare l-ar fi apăsat răutatea oamenilor, el nu contenea să își ridice ochii spre
Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a primit rugăciunile. Într-o noapte, Hristos i s-a arătat în vis, și l-a întrebat de ce
plânge necontenit. Era însă atât de pătruns de amărăciune, încât nu a putut să răspundă la întrebare. Dar, trezindu-se din somn,
Anastasie a scris următoarea scrisoare: ,,Hristoase al meu, m-ai întrebat de ce plâng. Mi s-au rupt hainele, mi s-au prăpădit
încălțările de mi-au ieșit degetele afară și mor de frig. Mi-e foarte frig acum iarna. M-am dus aseară la stăpânul meu și m-a
alungat. Mi-a spus să scriu acasă, alor mei, să-mi trimită ei. Hristoase al meu, de atâta amar de vreme muncesc aici și n-am
trimis maicii mele nici un banut… Acum, ce să mă fac? Cum să o scot la capăt fără haine? Tot muncind, s-au rupt. Iartă-mă
că Te necăjesc. Mă închin Ție și Te iubesc eu, robul Tău, Anastasie.” A pus scrisoarea într-un plic, și pe plic a scris adresa
destinatarului: ,,Pentru Domnul nostru Iisus Hristos – în ceruri”. Contează mai puțin ce s-a întâmplat după ce a scris această
scrisoare. Important este că a avut nădejdea că această scrisoare va ajunge la destinație.
Sfântul Nectarie ne învață nu să întrebăm ,,de ce?”, ci să cerem ajutorul dumnezeiesc. Sfântul Nectarie ne arată că
nici lipsa hranei, nici lipsa hainelor sau a încălțărilor nu trebuie să ne îndepărteze de Dumnezeu. Ci cu cât mai mari sunt
încercările cu atât mai mare trebuie să ne fie credința.
După ce Anastasie a scris scrisoarea, Dumnezeu a intervenit într-un mod smerit. Dumnezeu a rânduit ca un negustor să
se ofere să ducă scrisoarea la poștă, pentru a-l scuti pe Anastasie de drum, căci afară era frig. Citind pe plic destinatarul
scrisorii, negustorul a fost curios să citească scrisoarea. Și, citind-o, și-a dat seama că din rânduiala lui Dumnezeu ajunsese
să o citească. A făcut un colet cu haine, încălțări, mâncare și bani, și l-a trimis lui Anastasie împreună cu o carte poștală
pe care scria: ,,De la Hristos, pentru Anastasie”. Coletul nu ar fi fost trimis dacă Anastasie nu ar fi scris mai întâi scrisoarea.
Am putea spune: ,,Și nici scrisoarea nu ar fi fost scrisă dacă Hristos nu i S-ar fi arătat în vis, și nu l-ar fi întrebat de ce plȃnge”.
Dar tot așa am putea spune și că nici Hristos nu i S-ar fi arătat dacă el nu i S-ar fi rugat, vreme îndelungată și nu și-ar fi
pus nădejdea în ajutorul dumnezeiesc.
Sf.Nectarie ne învață să ne rugăm lui Dumnezeu. Nimic nou, nimic ieșit din comun. Învățătura aceasta se regăsește în
aproape toate cărțile religioase. Sfântul dă mărturie prin propria viață că Hristos nu lasă rugăciunile fără räspuns, că
Hristos răspunde în chip minunat la cererile credincioșilor. Ce vom face, deci? Vom scrie cu toți scrisori către cer? Da, vom
scrie. Așa cum au scris toți creștinii, încă de la întemeierea Bisericii. Scrisorile noastre sunt rugăciunile. Scrisorile noastre
sunt scrise uneori cu lacrimi, alteori cu bucurie, uneori cu mâhnire, alteori cu recunoștință. Să avem curajul de a-i
scrie lui Dumnezeu, să avem curajul de a-i scrie Maicii Domnului, să avem curajul de a le scrie sfinților. Și să nu
deznădăjduim dacă ajutorul nu vine atunci când vrem noi. Dacă noi îi cerem, Dumnezeu îl va trimite cu siguranță.
Anastasie a răbdat vreme îndelungată înainte că suferința sa să primească ușurare. Dar această suferință nu a rămas
neroditoare: a fost treaptă a sfințeniei.
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INVITAŢIE la HRAM: Joi, 8 noiembrie 2018, de sărbătoarea “Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil”, sunteţi invitaţi
să participaţi la hramul bisericii Mărţișor, unde vor fi pomeniţi ctitorii acesteia. Veşnică să le fie pomenirea!
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Programul săptămânii 4 noiembrie – 11 noiembrie 2018
8 - 12 - Sf.Liturghie (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr) – 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
17 –- 20 - Vecernia, acatistul Sf.Arhangheli şi Litia
8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Arhangheli) şi parastas ctitori (HRAM) – Pr.Dragoş
9 - 11 - Taina Sf.MASLU
17 – 18 - Slujba acatistului - Pr.Dragoş
8 –-11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi - Pr.Ticu
17 – 18 - Vecernia duminicii a 25-a după Rusalii – Pr.Ticu
8 - 12 - Sf.Liturghie (Pilsa samarineanului milostiv) – Pr.Ticu
17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu

