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Duminica a 25ª după Rusalii
(Pilda samarineanului
milostiv)
”Şi iată, un învăţător de lege s-a ridicat, ispitindu-L şi zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?

Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citeşti? Iar el, răspunzând, a zis: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul
tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine
însuţi. Iar El i-a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta şi vei trăi. Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Şi
cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între tâlhari,
care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare un preot cobora pe calea
aceea şi, văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea şi un levit, ajungând în acel loc şi văzând, a trecut pe alături. Iar
un samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă, şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând
pe ele untdelemn şi vin, şi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat grijă de el. Iar a doua zi,
scoţând doi dinari i-a dat gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi, ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da. Care
din aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Şi Iisus i-a
zis: Mergi şi fă şi tu asemenea.
(Luca 10, 25-37)
Aici e taina vietii: in lumina si iubire. In lumina privesti lumea, in iubire o imbratisezi, inaintezi spre lume. Caci, repet, intreaga
mea faptura asa este construita, ca sa merg catre altul. Trebuie sa ma cunosc pe mine; tragedia insa, este ca nu ne cunoastem pe noi
insine. Daca ne-am analiza mai adanc am descoperi ca nu ne putem regasi decat in Hristos. Atunci am avea o schimbare adanca a
fiintei noastre si egocentrismul nostru ar disparea. Orientandu-ne neincetat in adevar, lumina si iubire divina, noi am fi, pe de o
parte salvati si, mai mult, am gusta viata, adevarul ei viu, etern, nemuritor. De aceea au zis Parintii: "In aproapele tau sta viata si
moartea". In a iubi pe aproapele. Nimeni nu se poate scuza ca uneori nu poate sa daruiasca ceva. Ati vazut cum cel fara bani i-a
intins mana si i-a daruit dragostea celui necajit. Dar trebuie sa simt traind in mine aceasta lumina, aceasta iubire divina, traind-o
printr-o transformare, printr-o schimbare din adancul fiintei mele catre bine, catre adevar, catre frumusete divina, catre semenul
meu, catre lumea mea, catre neamul meu, catre toate neamurile.
Asa cum Mantuitorul dezvaluie iubirea fara margini in spatiu si in timp, atunci tu poti iesi dincolo de spatiu si de timp,
impartasindu-te din lumina cea pururea fiitoare, cea neinserata, a Dumnezeirii.
Atunci intelegem ce inseamna parabola aceasta dumnezeiasca, ca si raspunsul legiuitorului la cuvantul Mantuitorului: “Care
dintre cei trei ti se pare ca a fost aproapele?” “"Cel care a facut mila cu dansul". Si Mantuitorul spune: "Mergi si fa si tu asemenea
lui!"
Sa facem asemenea, sa facem aceasta schimbare, transformare divina, si vom fi vii in Hristos Iisus Domnul nostru, cu Tatal si
cu Duhul Sfant. Amin.
Parintele Constantin Galeriu - http://www.crestinortodox.ro
Un doctor intrase grăbit în spital, după ce fusese telefonat pentru o intervenţie chirurgicală urgentă. El a răspuns apelului cât
mai curând posibil, şi-a schimbat hainele şi a mers direct la blocul de operaţie. L-a găsit pe tatăl băiatului plimbându-se pe coridor,
aşteptând medicul. Văzându-l, tatăl a strigat: “De ce v-a luat aşa mult timp să veniţi? Nu ştiţi că viaţa fiului meu este în pericol?
Nu aveţi simţul responsabilităţii?” Medicul a zâmbit şi a spus: “Îmi pare rău, nu eram în spital, şi am venit cât de repede am putut,
după ce am primit apelul… Iar acum, mi-aş dori să vă calmaţi, pentru a-mi putea face treaba.” “Să mă calmez?! Dacă fiul
dumneavoastră ar fi în camera asta acum, v-aţi calma? Dacă propriul fiu v-ar muri acum, ce aţi face??” a spus tatăl furios.
Doctorul a zâmbit iar şi a răspuns: “Voi spune ceea ce Iov a zis în Cartea Sfântă- “Gol am ieşit din pântecele mamei mele, şi gol
mă voi întoarce în sânul pământului, binecuvântat fie Numele Domnului.”- Doctorii nu pot prelungi viaţa. Duceţi-vă şi mijlociţi
pentru fiul dumneavoastră, noi vom face tot ce putem prin harul lui Dumnezeu.” “A da sfaturi când nu suntem îngrijoraţi e foarte
uşor”, a murmurat tatăl. Operaţia a durat câteva ore, după care medicul a ieşit fericit. “Slavă Domnului! Fiul dumneavoastră este
salvat!” Şi fără să aştepte răspunsul tatălui, şi-a văzut de drum, fugind. “Dacă aveţi vreo întrebare, întrebaţi-o pe asistentă!” “De ce
este aşa arogant? Nici nu a aşteptat câteva minute pentru a-l întreba despre starea fiului meu”, a comentat tatăl, când a întâlnit-o pe
asistentă la câteva minute după ce medicul plecase. Asistenta a răspuns, curgându-i lacrimi pe faţă: “Fiul său a murit ieri într-un
accident de maşină, era la înmormântare atunci când l-am sunat pentru operaţia fiului tău. Iar acum, că a salvat viaţa fiului tău, a
plecat fugind pentru a termina înmormântarea fiului său.” NICIODATĂ NU JUDECA PE NIMENI, deoarece niciodată nu ştii
cum e viaţa unora, sau ce se întâmplă, sau prin ce trec.

http://www.resursecrestine.ro

AnunŃ:

Am primit calendare ortodoxe pe anul 2014. PreŃul este de 5 lei / bucată.
11 noiembrie – Sf.Mc.Mina și Biserica Sfantul Mina –Vergu: „In zilele prea luminatului Domn Nicolae
Alexandru Voievod, a fost zidita – aceasta Sfanta Biserica – din temelie la anul 1725, Septembrie 4 de catre boierul
Vergu si Ancuta Doamna. Acest Vergu era un boier, pe care Constantin Brancoveanu il intrebuinta in cele mai grele
afaceri diplomatice la Constantinopol. Domnita Ancuta, se crede ca poate „va fi fost fata lui Constantin Voda –
Brancoveanu, maritata dupa Ianache Vacarescu”. Biserica Sfantul Mina -Vergu a fost avariata de cutremurele din
1838 si 1853. Arsa in marele incendiu din noaptea de Pasti 23 martie 1847 a fost refacuta, fiind terminata in anul
1874. Incepand din anul 1874, biserica "Sfantul Mucenic Mina" din Bucuresti pastreaza fragmente din moastele
Sfantului Mina. Ele au fost aduse de la Manastirea "Sfantul Mina" din Egipt si puse intr-o racla executata in anul
1941, cu sprijinul arhiereului Veniamin Pocitan. Mentionam ca moastele Sfantului Mina sunt prezente intr-o noua
racla, sfintita pe 9 noiembrie 2011 de Patriarhul Romaniei.
www.crestinortodox.ro

«Nu vă daŃi feciori
cătane
Că-Ńi purta păduci cu
coarne
Asta v-o spune de un
an
Moşul vostru Todoran
În pământ de m-or
băga
Nu mă las de legea
mea
Asta-i legea lui Hristos
SloboziŃi puştile jos…»

12 Noiembrie - Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile
din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu .
Aceşti sfinţi năsăudeni au suferit martiriul în ziua de 12 noiembrie a anului 1763. Au fost apărători ai
credinţei strămoşeşti şi ai neamului românesc.
Sfântul Atanasie Todoran s-a născut într-o familie de ţărani liberi de pe Valea Sălăuţei, în satul
Bichigiu, judeţul Bistriţa-Năsăud, înainte de anul 1663. De tânăr a avut în sânge iubirea de ţară, şi toată viaţa
a luptat pentru apărarea ei. A făcut parte dintr-un regiment de apărare a Vienei. Dar nemaisuportând
despărţirea de neamul său şi tot amânându-i-se eliberarea, a dezertat şi s-a întors acasă. A fost urmărit, dar
s-a refugiat în Munţii Ţibleşului, în Maramureş şi în Ţara Chioarului. De aici, a trecut în Moldova, unde a slujit
mai mulţi ani. Nu a scăpat de pedeapsa pentru dezertare, fiind închis câţiva ani în Turnul Dogarilor
din cetatea Bistriţei. După eliberare, s-a întors la Bichigiu. În anii 1761-1762, a negociat, împreună cu alţi
fruntaşi din ţinutul Năsăudului, militarizarea a 21 de comune de pe Valea Bichigiului, Sălăuţei şi Someşului
Mare pentru a beneficia de mai multe drepturi pentru români. Sfântul Atanasie a cerut ca, prin înfiinţarea
regimentului de graniţă, românii să nu fie siliţi să-şi lepede credinţa ortodoxă, căci de mulţi ani
ortodocşii transilvăneni se confruntau cu impunerea, aproape pe orice cale, a credinţei greco-catolice.
Năsăudenii, au înţeles că sistemul grăniceresc urmărea să-i convertească la catolicism şi, apoi, că nu
se respecta promisiunea ridicării iobăgiei. Așa a început revolta. La scurtă vreme după înăbușirea
rebeliunii, a venit la Salva o comisie spre a face cercetări asupra celor petrecute. Şedinţa s-a pronunţat în
ziua de 12 noiembrie 1763, şi l-a pedepsit pe Tănase Todoran a lui Dănilă din Bichigiu în vârstă de 104 ani să
fie frânt cu roata. Vasile Dumitru a popii din Mocod, Marin Grigore din Zagra, Vasile Oichi din Telciu,
condamnaţi la moarte prin spânzurătoare şi trupurile neînmormântate, pentru aceeaşi vină.
http://www.sfintiromani.ro

Pilde ortodoxe - Semnul cuielor
Trăia un om, demult. El avea un fiu tare neascultător, care îi facea tot soiul de necazuri. Ajunsese bietul om să se gândească
cu teama la ziua care urma. A început să bată câte un cui, în tocul usii, pentru fiecare greseală a fiului său. Când tocul usii s-a
umplut de cuie, încât părea un arici, omul si-a chemat fiul si i-a spus: - Am bătut câte un cui, pentru fiecare greseală a ta! Fiul sa speriat, văzând multimea cuielor si a hotărât în sinea lui să răscumpere fiecare greseală cu o faptă bună. După prima faptă
buna, si-a chemat tatăl în fata ușii, rugându-l să scoată un cui. În ziua, în care a scos ultimul cui, tatăl si-a îmbrăţisat fiul,
bucurându-se împreună cu el. Fiul l-a strâns la piept si a văzut că tatăl său plângea. - De ce plângi? Ar trebui să fii fericit si
multumit că ai putut să scoti toate cuiele. - E adevărat, cuiele au fost scoase, dar semnele, semnele au rămas!

Tema catehezei din 10 noiembrie 2013 - „Îngroparea“ sufletului în consumul de materie şi
indiferenţa la suferinţa altora
http://ziarullumina.ro/invataturi-ortodoxe/ingroparea-sufletului-consumul-de-materie-si-indiferenta-la-suferinta-altora

Programul săptămânii 10 noiembrie – 17 noiembrie 2013
Ziua
Duminică
Duminică
Luni
Miercuri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică

10 noiembrie
10 noiembrie
11 noiembrie
13 noiembrie
15 noiembrie
16 noiembrie
16 noiembrie
17 noiembrie
17 noiembrie

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

Slujbe
- Sf.Liturghie (Pilda samarineanului milostiv) - Pr. Ticu
- Paraclisul Maicii Domnului și cateheză - Pr. Ticu
- Acatistul Sf.Arhangheli Mihail ṣi Gavriil - Pr. Ticu
- Sfinţirea mică a apei - Pr. Ticu
- Taina Sf. MASLU
(Ȋnceputul Postului Nașterii Domnului)
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr. Ticu
- Vecernia Duminicii a 26-a după Rusalii – Pr. Dragoṣ
- Sf.Liturghie (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina) - Pr. Dragoṣ
- Paraclisul Maicii Domnului și cateheză - Pr. Dragoṣ

