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AGAPĂ CRESTINEASCĂ

Duminică, 12 noiembrie 2017, după savarsirea Sfintei
Liturghii, sunteti invitati sa participati la AGAPA FRATEASCA
pregatita de un grup de familii de la Biserica noastra. Avem astfel
posibilitatea sa contribuim si pe aceasta cale la întarirea şi
desavarsirea legaturii tainice create prin rugaciune intre cei ce se
straduiesc sa-L urmeze pe Domnul nostru Iisus Hristos si sa
continuam traditia agapelor, inceputa de Sfintii Apostoli.
Din meniu nu vor lipsi diverse aperitive, ciorba de curcan,
peste, friptura cu garnitura si salata, desert, fructe, bauturi. Fiecare
participant va aduce voia buna. Bucurati-ne cu prezenta si bunavointa
dumneavoatra! Veniti insotiti de familie, prieteni si cunostinte!

Dumnezeu

sa

va

rasplateasca

generozitatea!

PROGRAMUL LITURGIC ÎN SAPTAMANA 6 - 12 NOIEMBRIE
Marți 7 noiembrie:
Acatistul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil ......................... 7.00 PM
Miercuri 8 noiembrie: SOBORUL SF. ARH. MIHAIL ȘI GAVRIIL
Utrenie și Sfânta Liturghie ............................................................. 8.30 AM
Vineri 10 noiembrie:
Paraclisul Maicii Domnului ................................................................. 7.00 PM
Sâmbătă 11 noiembrie
Utrenie, Sfânta Liturghie și Parastas ........................................ 8.30 AM
Vecernie .................................................................................................. 7.00 PM
Duminică 12 noiembrie:
Utrenie și Sfânta Liturghie ............................................................. 8.30 AM
Agapă frățească în sala Bisericii Teresa ...................................... 1.00 PM

Preot Paroh: Marius Daniel Dumitrescu
917. 592. 2571 – mobil

EVANGHELIA DIN DUMINICA A 22-A DUPA RUSALII

Z

is-a Domnul: 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 să-mi
răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie! Dar Avraam a zis:
Fiule, adu-ţi aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viaţa ta, iar
Lazăr, asemenea, pe cele rele; şi acum aici el se mângâie, iar tu te
chinuieşti. Şi, peste toate acestea, între noi şi voi s-a întărit prăpastie
mare, ca aceia 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 proroci; să
asculte de ei. Iar el a zis: Nu, părinte Avraame, 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 proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morţi .
(Luca 16, 19 - 31)

TULBURAREA
Pentru greşeli trebuie să te pocăieşti şi să te smereşti, dar
să nu te tulburi. Tulburarea nu este arătată nicăieri ca făcând
parte dintre virtuţi şi nu aduce folos nimănui, ci întotdeauna doar
vătămare; cu toate că pare uneori bună, în esenţa sa nu e altceva
decât un delir al sufletului, iar delirul este un semn de boală. De
aceea, şi tulburarea trebuie privită ca una dintre bolile sufleteşti şi
tratată prin smerenie şi supunere faţă de Pronia şi voia lui
Dumnezeu. Domnul vrea ca toţi oamenii să se mântuiască şi la
cunoştinţa adevărului să vină (I Tim. 2, 4).
Nemulţumirea noastră sufletească şi duhovnicească vine de
la noi înşine, de la lipsa noastră de iscusinţă duhovnicească şi de
la părerea greşită de care nu vrem deloc să ne despărţim. Or,
tocmai această părere aduce asupra noastră şi tulburare, şi
îndoială, şi nedumeriri de tot felul, iar toate acestea ne chinuie, şi
ne împovărează, şi ne aduc într-o stare lipsită de bucurie. Bine ar
fi dacă am putea înţelege cuvântul simplu al Sfinţilor Părinţi:
„Dacă ne vom smeri, în orice loc vom afla odihnă”, fără să
cutreierăm cu mintea alte locuri, în care ne poate fi la fel, dacă nu
mai rău.
Tulburarea, oricât de bune ar părea pricinile ei, este ispita
cea mai vătămătoare de suflet; de aceea, trebuie să socotim greşite
şi nedrepte pricinile şi pretextele care o insuflă.
De vreme ce Domnul Cel atotbun Se îngrijeşte de folosul nostru
sufletesc şi de mântuirea noastră mai mult decât noi înşine,
trebuie să căutăm întotdeauna în bunătatea şi atotputernicia
dumnezeiască odihnă de gândurile care ne tulbură - iar prin
îngrijorarea nelalocul ei şi prin temerea nepotrivită nu vom face
nimic.
Vom trăi atâta timp cât ne va dărui viaţă Dătătorul vieţii,
Care omoară şi viază, bate şi vindecă, toate rânduindu-le cu
înţelepciunea Sa, numai din bunătate, spre binele şi folosul şi
mântuirea noastră.
Nu trebuie să uităm cuvântul evanghelic: vai vouă când toţi
oamenii vă vor vorbi de bine (Lc. 6, 26).

Halloween
Halloween este sarbatorit in fiecare an pe 31 octombrie. Noaptea de la sfarsitul
lunii octombrie este considerat a fi momentul in care spiritele mortilor vin spre lumea celor
vii. Pentru a se proteja, cei vii apelau la diverse ritualuri: purtau masti, faceau zgomot,
aprindeau focuri etc, cu scopul de a alunga spiritele celor trecuti la cele vesnice.
Cum s-a ajuns la Halloween
Biserica Ortodoxa sarbatoreste ziua Tuturor Sfintilor in prima duminica de dupa
Rusalii. Acelasi lucru l-a facut si Biserica Romano Catolica pana in secolul al VIII-lea,
cand papa Grigorie al III-lea a mutat sarbatoarea Tuturor Sfintilor pe 1 noiembrie. Seara
de dinaintea Tuturor Sfintilor a devenit, "all hallows eve" - Halloween. Cei adormiti au
ajuns sa nasca in cei vii fie teama, fie ridiculizare - creand personaje de carnaval.
Sa nu uitam ca in credinta populara a romanilor, mai avem parte de o noapte de
spaima, cea de pe 29 spre 30 noiembrie, cunoscuta sub denumirea de Noaptea Sfantului
Andrei, cand cei vii incearca sa se apere de strigoi prin ungerea usilor si a ferestrelor cu
usturoi.
Halloween-ul inlocuieste dragostea si rugaciunile pentru cei adormiti
Este dureros modul in care ajunge sa reactioneze omul in fata acestei zile. Nu
participa la biserica in ziua pomenirii celor adormiti, dar este nelipsit de la petrecerile de
Halloween. Evita sa rosteasca o rugaciune pentru cei trecuti la cele vesnice, dar depune
tot efortul in a-si decora casa si a se imbraca dupa cum o cer obiceiurile necrestine din
aceasta zi. Este adevarat ca Biserica ii numeste pe cei trecuti in viata de dincolo
"adormiti", termen care are intelesul de stare din care te poti trezi. Dar ea nu vorbeste
despre cei trecuti dintr-un mod de existenta in alt mod de existenta, ca avand rolul de a ne
face rau. Iar pomenirea acestora nu se face o singura data pe an si nu din frica, ci din
dragoste fata de ei.
Amintim ca in ziua in care se savarseste Sfanta Liturghie, preotul scoate miride
(particele) din prescura, pentru vii si morti. Ele sunt asezate pe Sfantul Disc, alaturi de
Agnet - partea din prescura care reprezinta pe Hristos, ca dragostea Lui sa se reverse si
asupra lor. Precizam ca in cadrul Sfintei Liturghii, Agnetul se preface in Trupul si Sangele
Domnului. Astfel, miridele (care ii reprezinta pe cei pomeniti), participa la sfintenie prin
prezenta lor alaturi de Trupul lui Hristos de pe Sfantul Disc. Ei nu devin pentru crestini
surse de inspiratie pentru o costumatie care sa poarte de cele mai multe ori amprenta
fantomaticului.
Decat sa alergam sa ne imbracam intreaga familie in fantome si vampiri, mai
bine sa invatam ca scopul vietii noastre este dobandirea asemanarii cu Hristos. Retineti
ca invierea nu este optionala. Sa ne intareasca Dumnezeu sa nu savarsim cele rele, caci
scris este "si vor iesi cei ce au facut cele rele, spre invierea osandirii".
Adrian Cocosila

Sfantul Ambrozie de la Optina

