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Rugăciune de mulțumire pentru
binefacerile primite de la Dumnezeu
Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a
toată milostivirea și îndurarea, Care ai nemăsurată milă, nespusă și
neajunsă iubire de oameni, căzând acum către a Ta slavă cu frică și cu
cutremur aduc Ție mulțumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit
pe mine, nevrednicul robul Tău. Te slăvesc, Te laud și Te cânt ca pe un
Domn, Stăpân și Făcător de bine. Și iarăși căzând înaintea Ta, Îți mulțumesc și cu smerenie mă rog nemăsuratei și negrăitei Tale milostiviri ca și
de acum înainte să-mi dăruiești faceri de bine, ca să sporesc în
dragostea de Tine și de aproapele meu. Izbăvește-mă de tot răul și
necazul. Dăruiește-mi liniște. Și mă învrednicește ca în toate zilele vieții
mele totdeauna mulțumire să-Ți aduc și să grăiesc și să cânt cele
preabune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii
vecilor. Amin.
______________________________
PROGRAMUL LITURGIC ÎN SĂPTĂMÂNA
29 OCTOMBRIE – 4 NOIEMBRIE
Miercuri 31 Octombrie:
Acatistul Sfântului Nicolae ....................................................................... 6.00 PM
Vineri 2 Noiembrie:
Acatistul Sfântului Gheorghe ................................................................. 6.00 PM
Sâmbata 3 Noiembrie: SAMBATA MORTILOR - MOSII DE TOAMNA
Utrenie, Sfânta Liturghie și Parastas ................................................. 8.30 AM
Vecernie ............................................................................................................. 6.00 PM
Duminica 4 Noiembrie:
Utrenie și Sfânta Liturghie ...................................................................... 8.30 AM

Preot Paroh: Marius Daniel Dumitrescu
917 592 2571 – mobil

EVANGHELIA DIN DUMINICA A 24-A DUPA RUSALII

Î

n vremea aceea a venit la Iisus un om al cărui nume era Iair și
care era mai-marele sinagogii. Și, căzând la picioarele lui Iisus,
Îl ruga să intre în casa lui, că numai o fiică avea, ca de
doisprezece ani, şi ea era pe moarte. Iar, pe când se ducea
Iisus şi mulţimile Îl împresurau, o femeie, care de doisprezece ani
avea curgere de sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea ei şi de
nici unul n-a putut să fie vindecată, apropiindu-se pe la spate, s-a
atins de poala hainei Lui şi îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Și
a zis Iisus: Cine s-a atins de Mine? Dar toţi tăgăduind, Petru şi
ceilalţi care erau cu El au zis: Învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc
şi Te strâmtorează, şi Tu întrebi: Cine s-a atins de Mine? Iar Iisus a
zis: S-a atins de Mine cineva, căci am simţit o putere care a ieşit
din Mine. Atunci femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând şi,
căzând înaintea Lui, a spus de faţă cu tot poporul din ce pricină sa atins de El şi cum s-a tămăduit îndată. Iar El i-a zis:
Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Mergi în pace! Pe când
încă vorbea El, a venit cineva de la mai-marele sinagogii zicând: A
murit fiica ta. Nu mai supăra pe Învăţătorul. Dar Iisus, auzind, i-a
răspuns: Nu te teme; crede numai şi se va izbăvi. Şi, venind în
casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu El decât numai pe Petru, pe
Ioan şi pe Iacob, pe tatăl copilei şi pe mamă. Și toți plângeau şi se
tânguiau pentru ea. Iar El a zis: Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme.
Și râdeau de El, ştiind că a murit. Iar El, scoţând pe toţi afară şi
apucând-o de mână, a strigat, zicând: Copilă, scoală-te! Şi duhul ei
s-a întors şi a înviat îndată; şi a poruncit El să i se dea copilei să
mănânce. Şi au rămas uimiţi părinţii ei. Iar El le-a poruncit să nu
spună nimănui ce s-a întâmplat. (Luca 8, 41-56)

Cinstirea Sfintelor Moaste
Cat priveste moastele sfintilor, Biserica si credinciosii
au convingerea ca prin atingerea de ele si prin rugaciunile
adresate sfantului langa moastele lui, adeseori se infaptuiesc
vindecari si alte fapte minunate datorita legaturilor
duhovnicesti care se stabilesc intre credinciosi si persoanele
reprezentate in icoane sau ale caror moaste s-au pastrat, si
in ultima analiza datorita lui Hristos, prin energiile necreate.
Un temei pentru cinstirea moastelor si al credintei in puterea
ce iradiaza din ele ni-l da Sfanta Scriptura prin invierea unui
mort aruncat peste osemintele proorocului Elisei (IV Regi
13,21). Dar nu orice trup care nu se descompune poate fi
considerat trup sfintit, fiindca uneori lipsa de descompunere
este rezultatul pacatului, si nu al virtutii. De aceea, la slujba
inmormantarii se citeste rugaciunea de dezlegare a trupului,
pentru ca trupul sa se elibereze din legatura pacatului si sa
se intoarca in pamantul din care a fost facut. Cu adevarat
sfinte sunt moastele sfintilor care au fost canonizati ca atare
de Biserica soborniceasca si care s-au dovedit ca facatoare
de minuni. Incoruptibilitatea sfintelor moaste nu este
rezultatul unor fenomene naturale, ci este darul lui
Dumnezeu fata de cei care L-au preamarit prin viata lor
sfanta si curata.
Puterea dumnezeiasca ce lucreaza prin trupurile
Sfintilor dupa moartea lor e o continuare, dar si o
intensificare a puterii ce lucra prin trupurile lor cat au fost
in viata. Chiar umbra trupului lui Petru avea puterea sa
vindece pe bolnavii peste care trecea (Fapte 5, 15). Unii
bolnavi se vindecau prin simpla atingere de stergarele
folosite de Sfantul Apostol Pavel (Fapte 19, 11).

Mentinerea osemintelor lor in stare de incoruptibilitate
este o arvuna a viitoarei incoruptibilitati a trupurilor dupa
inviere si dupa deplina lor indumnezeire. Ele se mentin
incoruptibile pentru ca in efe se mentine o putere
dumnezeiasca din vremea cand trupurile lor erau unite cu
sufletul. Ba, mai mult, asupra lor se prelungeste starea de
indumnezeire sporita a sufletelor lor din starea actuala.
Aceasta se datoreaza faptului ca puterile sufletului si harul
dumnezeiesc din el isi prelungesc lucrarea si in trup,
infaptuind si in acesta o stare de sfintenie, cat timp sfantul
traieste pe pamant, si un fel de stare de incoruptibilitate,
dupa trecerea sufletului sfantului, prin moarte, la o stare
mai accentuata de indumnezeire.
Mentinandu-se incoruptibile, osemintele Sfintilor arata
ca sufletul lor si harul Sfantului Duh din ei raman mai departe intr-o legatura cu trupurile lor, asa cum arata si
Sfantul Grigore de Nyssa. De aceea, cei ce se roaga langa
osemintele sfantului nu se adreseaza propriu zis acestor
oseminte, ci persoanei sfantului. Cinstirea trece la persoana,
ca si in cazul cinstirii icoanelor. Moastele sunt astfel o
anticipare a trupului pnevmatizat de dupa inviere. Cultul
sfintelor moaste pastreaza vie in constiinta credinciosului
ideea ca trupul n-a fost facut sa moara, ci sa invieze si sa se
invesniceasca in Hristos.

Pr. Prof. Dumitru Popescu

