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

„Şi le-a spus lor această pildă, zicând: Unui om bogat i-a rodit din belşug ţarina. 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 jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi voi
strânge acolo tot grâul şi bunătăţile mele; Şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi 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 îmbogăţeşte în Dumnezeu. „
(Luca 12, 16-21)
Toti suntem astfel. Toti ne construim viata asa cum dorim, toti mizăm ca ea va dura mult timp. Dar Domnul Iisus Hristos a spus
pentru astfel de oameni, prin urmare si pentru majoritatea dintre noi, acea parabola pe care ati auzit-o acum – despre un om bogat
care a ajuns intr-o mare dilema, caci a strans recolta bogata de grau si nu stia unde s-o puna. Domnul Iisus Hristos ne-a spus ca asa
se va intampla cu oricine este impovarat de astfel de preocupari, care se imbogateste mai mult in cele materiale decat in cele
duhovnicesti, care nu imparte surplusul painii sale oamenilor saraci, ci isi construieste noi jitnite. Lor le vor fi adresate cuvintele
Sfantului Ioan Botezatorul: Iata, securea sta la radacina pomilor: tot pomul ce nu face roada buna se taie si se arunca in
foc (Matei 3, 10).
Astfel va fi secerat oricine care, la fel ca si bogatul nebun, nu vrea sa stie ca in jurul lui traiesc multi nevoiasi, multi oameni
flamanzi, dar nu se gandeste sa ofere surplusul de paine acelora. Şi acest bogat se gandea doar la sine. Gandea ca va trai multi ani si
se va desfata de averea lui. Dar Domnul i-a luat viata. Sa ne infricosam de acest exemplu, sa ne infricosam de securea care ne poate secera in orice moment, sa ne gandim la ce inseamna sa te imbogatesti in Dumnezeu. Aceasta inseamna ca treptat, de la o zi la
alta, sa te luminezi, sa te curatesti si sa te sfintesti.
Cine se imbogateste in Dumnezeu? Se imbogateste acela care devine mare prin munca, cu migala, care de la o zi la alta se
leapada de mandrie, de iubirea de sine, de aroganta, care devine treptat sarac cu duhul. Se imbogatesc cei din ai caror ochi curg
lacrimi – lacrimi pentru acea necuratie care ii inconjoara, 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 poarta 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. Ei devin impreuna-patimitori cu toti oamenii si milostivi, isi impart toata averea celor nefericiti care ii inconjoara.
Nu se ingrijesc sa-si construiasca case mari, ci tot ce le ramane dau apropiatilor lor flamanzi si insetati. Şi li se curata inimile de
orice necuratie pacatoasa, de dispretul fata de oameni, de aroganta, de preainaltarea de sine, de necuratia gandurilor, de dorintele
intinate. Şi acestia devin curati cu inima.
Uitati-va la icoana Cuviosului Serafim de Sarov, care se afla in fata voastra. Observati ce privire are, ce ochi uimitori, ce
infatisare, si veti vedea cat este de bogat duhovniceste acest placut al lui Dumnezeu. In el s-au implinit cuvintele pe care le-a spus
din cele mai vechi timpuri regele Solomon: „Luminatorul Domnului este sufletul omului, care a cunoscut adancimile
inimii”. Sufletul Cuviosului Serafim de Sarov a fost indreptat toata viata in strafundurile inimii, cunoscand adancimea ei si
atingand inaltimi nemasurate ale sufletului. Şi a ajuns Cuviosul Serafim luminator al lui Dumnezeu si lumineaza intregii lumi.
Astfel va fi cu oricine isi propune scopul de a nu se imbogati in cele pamantesti, ci in Dumnezeu. Şi se va insenina fata lui si se
va lumina privirea lui, si va fi luminator al lui Dumnezeu, care isi revarsa lumina sa peste toti cei care il inconjoara. Asa sa
lumineze lumina lui Dumnezeu si in inimile voastre in fata oamenilor, ca vazand faptele voastre sa preaslaveasca pe Tatal vostru
Care este in ceruri! Amin.
Sfântul Luca al Crimeei, Predici - http://www.razbointrucuvant.ro
Mântuitorul nu ne-a învăţat care formă de stat mântuieşte oamenii, care reformă monetară sau agrară ne duce la Împărăţia lui
Dumnezeu. Ba chiar a spus că lipirea inimii de bogăţii duce la osândă. Aşa că să nu ne prindă mirarea când vedem că unora, bogaţi
de aceste pământeşti, le vine vremea osândei încă de pe aici, pentru că pe bună dreptate vine, fiindcă n-au avut grijă de lazării de la
poartă. Deci, felul cum îşi chiverniseşte stăpânirea factorul economic creator de forme istorice e treaba stăpânirii, noi trebuie să
dăm Cezarului ce e al Cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu, indiferent ce măsuri ia "Cezarul" pe faptul că noi
mai avem un Împărat şi-o Împărăţie dincolo de hotarele acestei lumi. Cam întotdeauna stăpânirile pământeşti au fost în conflict cu
aceea a Providenţei Divine dar Dumnezeu lucrează mântuirea noastră prin mâinile lor. Deci, ori de câte ori stăpânirile acestea
pământeşti şi trecătoare ar căuta să nege existenţa lui Dumnezeu sau a lucrurilor lui, o recunoaştem ca stăpânire din ascultare de
Dumnezeu, pentru că El conduce şi stăpânirile vremelnice şi le îngăduie pentru ca să desăvârşească pe noi prin toate suferinţele şi
caznele. Nu trebuie să reacţionăm împotriva stăpânirilor celor ce nu cred în Dumnezeu şi în lucrurile Lui pentru ca să nu fie, că nu
este stăpânire fără numai de la Dumnezeu, dar aceasta este o ascultare ce o aducem lui Dumnezeu şi conducerii Sale providenţiale.
Dumnezeu este autoritatea superioară tuturor stăpânirilor şi El le îngăduie pe toate cu scopuri foarte bine definite.
Părintele Arsenie Boca – “Cărarea Împărăţiei”, http://manastireasihastriararaului.blogspot.ro

21 noiembrie - Psalmii treptelor și Intrarea în Biserică a Maicii Domnului . Împlinind Maria 3 ani,
părinţii au adus-o la Templul din Ierusalim, pentru a o închina lui Dumnezeu, chiar dacă era singurul lor copil.
Aici a fost întâmpinată de Marele Preot ṣi alţi slujitori. Tradiţia consemnează ṣi numele Marelui Preot: Zaharia,
tatăl Sf. Ioan Botezătorul. Pentru a intra in Templu trebuiau urcate 15 trepte. Ritualul iudaic cerea ca iudeii
să se oprească pe fiecare treaptă, pentru a rosti un psalm. Din acest motiv, cei cincisprezece psalmi ce se rosteau
cu această ocazie sunt cunoscuţi sub numele de „Psalmii treptelor“ (Psalmii 119-133). Fiind încă mică, părinţii
au vrut să o ajute pe fetiţa să urce treptele, rostind psalmii în locul ei. Dar, spre surprinderea tuturor, Maria, prin
harul divin, a urcat repede toate treptele, fără a se mai opri conform ritualului. Luminat de Dumnezeu, Zaharia a
întâmpinat-o cu bucurie pe această fecioară ṣi dus-o pe Maria în cea mai sfântă încăpere a Templului, în Sfanta
Sfintelor, loc în care doar Marele Preot avea voie să intre aici şi doar o singură dată pe an, după ce aducea jertfe
pentru sine si pentru popor. Fecioara Maria a rămas la Templu timp de 12 ani.
(www.maicadomnului.ro)

“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 cântăm:
Bucură-te plinirea rânduielii Ziditorului.”
(Troparul Intrării în Biserică a Maicii Domnului)
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, Ovidenia sau Vovidenia („ceea ce se face văzută” ) , înseamnă pregătirea
tainică a umanităţii lui Hristos. Din acest motiv, această sărbătoare este o anticipare a Naṣterii Mântuitorului, lucru evident si
în rânduiala slujbelor. Din această zi încep să se cânte în cadrul Utreniei Catavasiile : ”Hristos se naște, slăviți-l!

Hristos din ceruri, întâmpinați-l!, Hristos pe pământ, înălțați-vă! Cântați Domnului tot pământul!
“(Sf.Grigorie Teologul). Sărbătoarea de astăzi este menţionată din sec. al VI-lea. Deṣi nu instituită oficial, sărbătoarea a existat
înainte de sec. al VI-lea. Există astfel o menţiune a ei din sec. al IV-lea, făcută de Sf. Grigorie de Nyssa. Mai există ṣi o mărturie
privind construirea unei biserici de către împărăteasa Elena in cinstea acestui eveniment. Sf. Andrei Criteanul (sec. al VII-lea)
vorbeste si el despre această sărbătoare ce se ţinea la Ierusalim. In sec. al VIII-lea, patriarhii Gherman si Tarasie au rostit câte o
predică în cinstea acestei sărbători. Data de 21 noiembrie reprezintă data sfinţirii unei biserici cu acest hram în 543. Biserica a fost
construită de Iustinian cel Mare lângă zidul ruinat al Templului. In Apus, sărbătoarea a fost adoptată mult mai târziu de papa
Grigorie al XI-lea, care a celebrat-o pentru prima dată la Avignon, în 1374. Ea s-a răspândit în sec. XV-XVI, în timpul papilor Sixt
(www.maicadomnului.ro)
al IV-lea ṣi Sixt al V-lea.
Pilde ortodoxe - Hoțul de grâne Doi ţărani aveau o arie comună unde-și treierau grânele. Unul dintre ei era
necinstit, celălalt, onestitatea însăși. Ambii treieraseră în aceeași zi bucatele lor și fiecare își lăsase grâul în arie
până în ziua următoare. Cel necinstit vru să fure în noaptea următoare din grânele vecinului și, spre a le
recunoaște, așternu pe el de cu seară o pătură. Întâmplător, veni și celălalt ţăran în seara aceea la arie și văzând
grânele acoperite, își zise: ”Ce om bun este vecinul meu! A acoperit grânele mele ca nu cumva să plouă și să mi se
strice. Dar nu voiesc nici eu să fiu mai puţin cinstit. Mai bine să se strice grânele mele decât ale acestui om, atât de
binevoitor…”. Luă apoi pătura și acoperi grămada celuilalt. Noaptea, hoţul se duse acolo, pipăi pătura și își umplu
sacul din grămada acoperită. A doua zi, venind în arie, constată cu mirare că grămada vecinului era intactă și că,
de fapt, își furase lui însuși grâul.

De câte ori în viață omul nu-și fură singur pălăria și se păgubește pe sine!

AnunŃ:

Am primit calendare ortodoxe pe anul 2014. PreŃul este de 5 lei / bucată.

Tema catehezei din 17 noiembrie 2013 - Deosebirea duhurilor - rod al rugăciunii curate

Programul săptămânii 17 noiembrie – 24 noiembrie 2013
Ziua
Duminică
Duminică
Luni
Miercuri
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică

17 noiembrie
17 noiembrie
18 noiembrie
20 noiembrie
20 noiembrie
21 noiembrie
22 noiembrie
23 noiembrie
23 noiembrie
24 noiembrie
24 noiembrie

ORA
8 - 12
17 - 19
17 - 19
9 - 11
17 - 20
8 - 12
9 – 11
8 - 11
17 - 18
8 - 12
17 - 19

Slujbe
- Sf.Liturghie (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina) - Pr. Dragoṣ
- Paraclisul Maicii Domnului și cateheză - Pr. Dragoṣ
- Acatistul Sf.Arhangheli Mihail ṣi Gavriil - Pr. Dragoṣ
- Sfinţirea mică a apei - Pr. Dragoṣ
- Vecernia Intrării în Biserică a Maicii Domnului ṣi Litia
- Sf.Liturghie (Intrarea în Biserică a Maicii Domnului) - Pr. Dragoṣ
- Taina Sf. MASLU
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi –Pr. Dragoṣ
- Vecernia Duminicii a 30-a după Rusalii – Pr. Ticu
- Sf.Liturghie (Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor) - Pr. Ticu
- Paraclisul Maicii Domnului și cateheză - Pr. Ticu

