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Duminica a 31-a după
Rusalii
( a orbului din naştere)

„În vremea aceea, pe când Se apropia Iisus de Ierihon, un orb şedea lângă drum, cerşind. Şi, auzind el mulŃimea
care trecea, întreba ce se întâmplă. Şi i-au spus că trece Iisus Nazarineanul. Şi el a strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui
David, fie-łi milă de mine! Şi cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, iar el cu mult mai mult striga: Fiule al lui
David, fie-łi milă de mine! Şi oprindu-Se, Iisus a poruncit să-l aducă la El; şi apropiindu-se, l-a întrebat: Ce voieşti
să-Ńi fac? Iar el a zis: Doamne, să văd! Şi Iisus i-a zis: Vezi! CredinŃa ta te-a mântuit. Şi îndată a văzut şi mergea
după El, slăvind pe Dumnezeu. Şi tot poporul care văzuse a dat laudă lui Dumnezeu.“ (Luca 18, 35-43)
„ Hristos ne deschide ochii tuturora, nu numai orbilor, asupra noastră chiar.
şi declanşează în memoria noastră un proces de aducere aminte de neasemuită
intensitate, aducându-i conştiintei aminte de toate, riguros toate relele ce a făptuit
cândva. Aceasta-i, probabil, esenŃa actului de convertire, acesta-i primul, cel mai
surprinzător şi mai aprig efect al întâlnirii cu Mântuitorul, cu Descoperitorul.
Devin, cum grăieşte Apostolul, o făptură nouă…. Dintr-o dată vălul cade – şi
vedem. Ce vedem? Pe noi, mai întâi. Mă văd pe mine, complet, nesulemenit,
neamăgit, şi nu din lăuntru. Între fiinŃă şi sine e acum o distanŃă uriaşă, o
prăpastie. Şi mă cutremur şi mă infior, ca la Judecata de Apoi. Nu mai am pe ce
mă rezema, unde mă voi adăposti, pe cine chema in ajutor.
Judecata de Apoi creştinul şi-o face el însuşi, de vrea şi poate, zilnic, mai
degrabă acuzator decăt apărător al său. Examenul de conştiinŃă, la sfârşitul
fiecărei zile, recomandat de morală, ce-i in adevăr de nu o Judecată de Apoi
efectuată reflexiv şi individual de creştin ? …
Iată darul cel mare al lui Hristos: ne binecuvintează cu această minunată,
supranaturală putinŃă personală; să ne vedem aşa cum suntem, nu cum ne
plăcea a ne socoti (la fereală de orice posibilă învinuire); înzestrati numai cu
drepturi şi calităŃi, neprihăniŃi, stăpâni ai lumii, superiori tuturor imbecililor,
răufăcătorilor şi neînŃelegătorilor de pe glob. Încântătoarea iluzie încetează.
Creştinului începe – sub acŃiunea darului – a-i fi silă şi groază de el (aşa cum,
foarte probabil, le este şi altora). El nu se mai consideră drept şi îndreptăŃit, având
neîncetat dreptate şi îndurând necazuri şi nevoi numai din culpa celorlaŃi şi
exclusiv datorită urii lor neîmpăcate, nu mai crede că-i este îngăduit orice,
revenindu-le celorlalti numai sarcina de a-l admira şi ridica în slăvi.
Să văd. Să mă văd pe mine precum sunt: din exterior, cu ochi străini,
descotorosit de milă. Să-mi Ńin ochii neclintit deschişi şi îndreptaŃi mai vârtos
asupră-mi.
Fie ca această însuşire dată de Hristos fiecărui om (Lumina cea adevărată
care luminează pe tot omul care vine in lume) să ne pricepem a o pune în practică,
mulŃumind Celui Care ne-a incredinŃat-o, spre desferecarea noastră din cătuşele
întunecimii. „Eu sunt Lumina lumii“.
Biruitorule al beznei, scoate-ne din îngusta, neagra puşcărie unde singuri, de
proşti şi răi ce suntem, ne-am înzidit! “
Părintele Nicolae Steinhardt:

2 februarie –
Întampinarea Domnului
Când Te-au dus, Iisuse
de Traian Dorz

Când Te-au dus Iisuse-n Templu,
bucurie îngerească
avu Simeon bătrânul
c-a putut să te cunoască.
Că ceruse să nu moară
până-łi va vedea ivirea,
Soare veşnic al Iubirii,
Care mântui omenirea.
Iar când Te-a vazut, Iisuse
liniştit putea să moară,
liniştită-i numai moartea
celor care Te aflară.
Fă ca şi-astăzi să Te-aştepte
toŃi ca el când Te vei naşte.
Doamne, nimeni să nu moară
până nu Te va cunoaşte!

(www.razbointrucuvant.ro)

(www.razbointrucuvant.ro)

“Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace,
că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feŃei tuturor popoarelor;
lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel”
(Luca 2, 29-32).

28 Ianuarie - Sfântul Efrem Sirul (+ 373), autorul rugăciunii care se citeşte în Postul Mare
„Doamne şi Stăpânul vieŃii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert
nu mi-l da mie. Iar duhul curăŃiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, robului Tău.
Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşealele mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat
eşti în vecii vecilor. Amin”.
“Calea lui Dumnezeu e Crucea de fiecare zi, căci nimeni nu s-a suit la cer cu răsfăŃul” (www.razbointrucuvant.ro)

28 Ianuarie - Sf.Paladie (+ 425) - A scris “Istoria Lausiacă“(”Lavsaiconul”), un pateric, la rugămintea unui
postelnic al împăratului bizantin Teodosie II, cu numele Lausus, în anii 419-420.
Nimeni nu trebuie să deznădăjduiască vreodată, chiar dacă a păcătuit mult, ci cu pocăinŃă să aibă nădejde în
mântuire!
(Apoftegma Sfântului Paladie)

File de Pateric:
Zis-a un bătrân : sileşte-te de îŃi invaŃă şi îŃi deprinde inima ta a gândi şi grăi intru sine pentru fiecare
frate, zicând : acest frate este cu mult mai cuvios şi mai vrednic de toată cinstea şi lauda, decât mine
ticălosul. Şi asa, încet, încet, îŃi vei deprinde inima si gândul tău a te ocărî şi a te defăima pe tine însuŃi a te
socoti mai nevrednic şi mai păcătos decât toŃi oamenii. Aşa se va sălăşlui şi va vieŃui întru tine Sfântul
Duh. Iar de te vei socoti mai vrednic de cinste, mai cuvios şi mai bun decât alŃi fraŃi şi vei incepe a ocărî şi
a defăima pe alŃii, atunci iese şi fuge de la tine darul Duhului lui Dumnezeu şi vine asupra ta duhul
spurcăciunii trupeşti şi acela îŃi împietreşte inima şi pleacă umilinŃa de la tine.

SfinŃi Trei Ierarhi şi cuvinte de folos duhovnicesc:
30 Ianuarie – Sf.Vasile cel Mare (+ 379) “Dumnezeu nu se uită la fapte, ci la dragostea cu care au fost făcute.”
“Ascultarea este scara cea mai scurtă către cer. “
“Omul este o făptură care a primit porunca de a deveni Dumnezeu.”
30 Ianuarie - Sfântul Grigorie Teologul (+390)
“Cerul este, adesea, mai aproape de noi atunci când ne aplecăm, decât atunci când ne îndreptăm în sus. “
“Mai bine un război vrednic de laudă, decât o pace care te desparte de Dumnezeu!”
30 Ianuarie - Sf.Ioan Gură de Aur (+ 407)
“Dacă pierzi bani, poŃi să-i faci înapoi. La fel se întâmplă dacă îŃi pierzi casa sau orice alt lucru pe care îl ai.
Dar dacă pierzi sufletul, un alt suflet nu vei putea dobândi.”
“A-I mulŃumi lui Dumnezeu când vântul este prielnic pe mare nu este ceva deosebit; a-I mulŃumi însă când este
furtună, atunci se arată adevărata recunoştinŃă.”

Zis-a un bătrân către un frate : diavolul este vrăjmasul, iar tu eşti casa. Deci, vrăjmasul nu
încetează să arunce în casa ta orice afla, toată răutatea turnând-o. Însă tu să nu te leneveşti ci să
mături afară tot. Dar de te vei lenevi, se va umple casa ta de toată necurăŃia şi după aceea nu vei
mai putea intra în ea. Ci, îndată ce aruncă el, mătură şi va fi casa ta curată, cu darul lui Hristos. (Pateric)
31 ianuarie 2013 – Se împlinesc 2 ani de la plecarea la Domnul a Înalt Prea SfinŃitului BARTOLOMEU Anania ,
mitropolitul Clujului, Vadului şi Feleacului.
Dumnezeu să-l odihnească !
Ziua
Duminică
Duminică
Luni
MarŃi
Miercuri
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică

Programul săptămânii
ORA

27 ianuarie
27 ianuarie
28 ianuarie
29 ianuarie
30 ianuarie
1 februarie
1 februarie
2 februarie
2 februarie
3 februarie
3 februarie

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

27 ianuarie 2013 – 3 februarie 2013
Slujbe
- Sf. Liturghie (Vindecarea orbului din Ierihon)
- Paraclisul Maicii Domnului şi Cateheză – Pr.Dragoş
- Acatistul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil - Pr. Dragoş
- Vecernia şi acatisul Sf.Trei Ierarhi
- Sf. Liturghie (Sf.Trei Ierarhi)
- Taina Sf.Maslu
- Vecernia Întâmpinării Domnului
- Sf. Liturghie (Întâmpinarea Domnului) şi pomenirea celor adormiŃi
_Vecernia Duminicii a 32 –a după Rusalii – Pr.Ticu
- Sf. Liturghie (a lui Zaheu )
- Paraclisul Maicii Domnului şi Cateheză – Pr.Ticu

