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Duminica a 26-a după Rusalii
(Pilda bogatului căruia
i-a rodit Ńarina)

”Şi le-a spus lor această pildă, zicând: Unui om bogat i-a rodit din belşug Ńarina. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce
voi face, că n-am unde să adun roadele mele? Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitniŃele mele şi mai mari le voi zidi
şi voi strânge acolo tot grâul şi bunătăŃile mele. Şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăŃi strânse pentru
mulŃi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te. Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la
tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se
(Luca 12, 16-21 )
îmbogăŃeşte în Dumnezeu. „
Domnul Iisus Hristos ne-a spus că asa se va intâmpla cu
oricine este impovărat de astfel de preocupări, cel care se
imbogăteste mai mult in cele materiale decât in cele
duhovnicesti, care nu imparte surplusul pâinii sale oamenilor
săraci, ci isi construieste noi jitnite. Lor le vor fi adresate
cuvintele Sfântului Ioan Botezatorul: Iată, securea stă la
rădăcina pomilor: tot pomul ce nu face roadă bună se taie si
se aruncă in foc.
Astfel va fi secerat oricine care, la fel ca si bogatul nebun,
nu vrea să stie că in jurul lui traiesc multi nevoiasi, multi
oameni flămânzi, dar nu se gândeste să ofere surplusul de
pâine acelora. Şi acest bogat se gandea doar la sine. Gândea că
va trăi multi ani si se va desfata de averea lui. Dar Domnul i-a
luat viata.
Să ne infricoşăm de acest exemplu, să ne infricosşăm de
securea care ne poate secera in orice moment, să ne gândim la
ce inseamnă sa te imbogăŃesti in Dumnezeu. Aceasta inseamnă
ca treptat, de la o zi la alta, să te luminezi, să te curatesti si sa
te sfintesti.
Cine se imbogateste in Dumnezeu? Se imbogateste acela
care devine mare prin munca, cu migală, care de la o zi la alta
se leapădă de mândrie, de iubirea de sine, de aroganŃă, care
devine treptat sărac cu duhul. Se imbogatesc cei din ai caror
ochi curg lacrimi – lacrimi pentru acea necurăŃie care îi
inconjoară, pe care n-o pot suporta inimile lor, lacrimile unei
dureri nemasurate pentru suvoaiele de sange cu care popoarele
crestine inrosesc fata pamantului. Se imbogatesc cei care fara
de lacrimi nu pot privi la Crucea lui Hristos. Şi fericiti, bogati
in Dumnezeu devin acesti oameni care plang cu aceste lacrimi
sfinte. Sufletele lor intinate se spala si ei devin smeriti si buni,
si fata de toti se poartă cu dragoste si cu blandete. . Acestia
devin flamanzi si insetati de dreptate, de dreptatea suprema a
lui Dumnezeu. Nu pantecele lor flamanzeste, ci inima lor
nesatios flamanzeste de adevar, curatie, dreptate si bine.
Din: Sfantul Luca al Crimeei, Predici

Materia, asa cum o cunoastem, are randuiala, calitatile,
insusirile, masura ei, zidita in timp si spatiu fiind. E marginita.
Dar Dumnezeu a dat sufletului nostru insusiri negraite fata de
celelalte bunuri si daruri. De atatea ori marturiseam asa cum neau invatat Parintii nostri, dintre care citam pe Patriarhul Calist:
Toate fapturile se misca. Dar fiecare intr-un anumit fel, cu o
anumita masura, intr-un hotar anumit. Numai mintea omului se
misca fara de hotar. Numai ea cuprinde toata lumea asta
marginita, tot universul. Cu mintea noastra ne inaltam pana la
Dumnezeu. Si cum am fi avut noi minte si cu aceasta miscare,
cautare a ei, daca Dumnezeu n-ar fi sadit-o in noi, in Adam cel
intai zidit din tarana pamantului, in care a suflat suflare de viata
– sufletul viu, si in sufletul viu sa vorbeasca El, ca Suflet al
sufletului nostru, pentru a ne inaltam la dumnezeire. De aceea
spune Patriarhul Calist: Nu e dupa vrednicia mintii sa se ocupe
numai de cele marginite.
Nu natura, nu cele necuvantatoare ne dau noua cuvant.
Cuvantul e de la Dumnezeu-Cuvantul. Mintea, ratiunea e de la
Dumnezeu-Ratiunea, Logosul. Caci la inceput era Cuvantul.
Cuvantul era la Dumnezeu si Dumnezeu era Cuvantul.
Iata deci ce ne spune Mantuitorul: Nebune, cum tu-ti
hranesti sufletul care te inalta pana la Dumnezeu numai cu
mancare si bautura? Ai de toate – toate ti le-a daruit. Dar “ale
mele”? Ce-ai strans tu atunci in sufletul tau? Prin niste bunuri,
adunate de pe o bucata de pamant (grau, porumb s.a.),
considerandu-le “ale mele” te institui in materialism. Dar daca
mangai cu ele pe cel lipsit, pe cel flamand, pe cel in nevoie, in
strigatul dupa ele, atunci uiti de existenta acestei pacoste a lumii
– care a fost si este materialismul – in lumina si iubire divina.
Devii altul, e un fel de transfigurare(...)
Fa-ne vrednici, Doamne, sa Te cunoastem, sa Te vedem si
sa-i vedem pe toti, nu cazuti, ci ridicati si luminati. Asa simtim
cu adevarat, ca adevar este ca lumea se va mantui prin Tine. Si
asa se pregateste cu adevarat un cer nou si un pamant nou.
Părintele Constantin Galeriu - www.crestinortodox.ro

La intrebarea: "Cele pe care le-ai strâns ale cui vor fi?", se poate răspunde în două feluri: ale altora,
dacă le-am adunat pentru noi; ale noastre, daca le-am împărŃit cu alŃii!
IPS Antonie Plămădeală

Duminică 11 noiembrie 2012 a avut loc resfinŃirea picturii bisericii MărŃişor, oficiată de P. S.
Varlaam Ploiesteanul.
Dumnezeu să binecuvinteze pe toŃi cei ce au făcut posibilă această zi de bucurie şi de împlinire a
parohiei noastre.
Postul Crăciunului este primul post din anul bisericesc si ultimul din anul civil. Acest post se incheie pe 24
decembrie.
Prin durata lui de 40 de zile, ne amintim de postul lui Moise de pe Muntele Sinai, când acesta astepta să
primească cuvintele lui Dumnezeu scrise pe lespezile de piatră ale Tablelor Legii. Astfel, crestinii postind 40 de zile, se
invrednicesc sa primeasca pe Cuvântul lui Dumnezeu intrupat si născut din Fecioara Maria.
Biserica a rânduit ca in fiecare sâmbătă si duminică cuprinse intre 21 noiembrie (Intrarea Maicii Domnului in
Biserică) si 20 decembrie (pomenirea Sfântului Ignatie Teoforul), să avem dezlegare la peste.
Astăzi înainte-însemnarea bunăvoinŃei lui Dumnezeu şi propovăduirea mântuirii
oamenilor, în Biserica lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos mai înainte Îl
vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i cântam: Bucură-te plinirea rânduielii
Ziditorului.
(Troparul Intrării în Biserică a Maicii Domnului)

21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului . Astăzi Fecioara Maria a fost adusă la
Ierusalim, in biserica Domnului să se roage, să vorbească cu Dumnezeu si cu ingerii, să se
îndumnezeiască, să se facă biserică vie a Duhului Sfânt, să se pregăteasca pentru a naste pe pamânt pe Iisus Hristos,
Mântuitorul lumii.
Maica Domnului s-a născut prin rugăciune, a petrecut, de la 3 ani, 12 ani la templu numai in post, in
rugăciune si in neîntinată feciorie. Ea si acum se roagă neincetat in bisericile noastre, impreună cu toti sfintii, pentru
noi, pentru mamele si copiii nostri, pentru toti cei ce cred in Dumnezeu si iubesc poruncile Lui. Maica Domnului stă in
genunchi inaintea Preasfintei Treimi si se roaga impreuna cu ingerii si cu Apostolii pentru pacea lumii, pentru
iertarea păcatelor si mântuirea tuturor oamenilor.
Maica Domnului ne invaŃă cum să ne rugăm, cu câtă evlavie trebuie sa mergem la biserică si in ce chip să trăim
pe pământ ca să dobândim Împaratia cerurilor. Să lăudăm deci pe Născatoarea de Dumnezeu si să rostim cu credinŃă
aceasta scurtă rugăciune: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale,
mântuieste-ne pe noi!" Amin.
Părintele Ilie Cleopa
23 noiembrie _ Sf.Cuv. Antonie de la Schitul Iezerul (Cheia)-Vâlcea (†1719). A trăit in timpul
domniei voievodului Matei Basarab si a domnitorului Constantin Brâncoveanu. Era de loc din satele
subcarpatice ale judeŃului Vâlcea. S-a tuns în monahism la Schitul Iezerul, unde s-a nevoit în anii tinereŃii.
Apoi, sporind în rugăciune şi smerenie, cu binecuvântarea egumenului, s-a retras la viaŃă pustnicească în
muntele Iezerul din apropiere, prin jurul anului 1690. Acolo se ostenea singur într-o mică peşteră de piatră,
lăudând pe Dumnezeu ziua şi noaptea şi luptându-se neîncetat cu duhurile rele şi cu neputinŃele firii. Neavând
un lăcaş propriu de rugăciune, Cuviosul Antonie a luat binecuvântare şi a săpat singur cu mâinile sale un mic
paraclis în stâncă, lucrând trei ani de zile. Ziua lucra, iar noaptea priveghea şi se ruga.. Apoi episcopul
Ilarion de la Râmnicu- Vâlcea l-a sfinŃit. În acest mic paraclis se ruga neîncetat Cuviosul Antonie. După 25
de ani de aspră nevoinŃă şi sihăstrie, Sfântul Antonie şi-a dat sufletul în mâinile Domnului A stat in sihastrie
28 ani si a trăit in total 92 ani. Mutarea sa la Domnul a fost in 23 noiembrie 1719.
Programul săptămânii
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Duminică
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8 - 12
17 - 18

Luni
MarŃi
Miercuri
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică

19 noiembrie
20 noiembrie
21 noiembrie
23 noiembrie
23 noiembrie
24 noiembrie
24 noiembrie
25 noiembrie

17 – 18
17 -19
8 - 12
9 - 11
17 - 18
8 - 12
17 - 18
8 - 12

18 noiembrie 2012 – 25 noiembrie 2012
Slujbe
- Sf. Liturghie (Pilda bogatului căruia i-a rodit Ńarina)
- Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză (Postul sau cunoaşterea lui
Dumnezeu prin înfrânare) – Pr.Dragoş MarineaŃă
- Acatistul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil - Pr.Dragoş MarineaŃă
- Vecernia Intrării în Biserică a Maicii Domnului
- Sf. Liturghie (Intrarea în Biserică a Maicii Domnului)
- Sf.MASLU
- Slujba Acatistului– Pr.Dragoş MarineaŃă
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiŃi
- Vecernia Duminicii a 30-a după Rusalii
- Sf. Liturghie (Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor)

