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ÎNVIEREA FIICEI LUI IAIR (Ev. Luca 8, 41-56)
Evanghelia primei Duminici a lunii noiembrie
Şi iată că a venit un bărbat, al cărui nume era Iair; şi
acesta era mai-marele sinagogii. Şi căzând la picioarele
lui Iisus, Îl ruga să vină în casa lui.
Că numai o fiică avea, ca de doisprezece ani, şi
aceea era pe moarte. Şi pe când Se ducea El, mulţimile Îl
îmbulzeau.
Şi o femeie, care de doisprezece ani avea scurgere
de sânge şi-şi cheltuise toată averea cu doctorii şi de nici unul nu putuse să fie
vindecată,
Apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui şi îndată s-a oprit
curgerea sângelui ei.
Şi a zis Iisus: "Cine este cel ce s-a atins de Mine?" Dar cum toţi tăgăduiau,
Petru şi ceilalţi care erau cu El au zis: "Învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc şi Te
strâmtorează şi Tu zici: Cine s-a atins de Mine?...".
Iar Iisus a zis: "S-a atins de Mine cineva. Căci Eu am simţit o putere care a ieşit
din Mine". Şi femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând şi, căzând înaintea
Lui, a spus în faţa întregului popor din ce cauză s-a atins de El şi cum de-ndată s-a
tămăduit.
Iar El i-a zis: "Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Mergi în pace!"
Şi pe când El încă vorbea, a venit cineva de la mai-marele sinagogii, zicând:
"Fiica ta a murit; nu-L mai supăra pe Învăţătorul".
Iar Iisus, auzind, i-a răspuns: "Nu te teme; tu crede numai, şi ea se va mântui".
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Şi venind în casă, n-a lăsat pe nimeni să între cu El, decât numai pe Petru şi pe
Ioan şi pe Iacov şi pe tatăl copilei şi pe mamă.
Şi toţi plângeau şi se tânguiau din pricina ei. Iar El a zis: "Nu plângeţi; n-a murit, ci
doarme".
Şi ei 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 s-a întors duhul ei, şi ea în chiar clipa aceea a înviat; şi El a poruncit să i se
dea să mănânce.
Şi părinţii ei au rămas încremeniţi. Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui
ceea ce s-a întâmplat.

RUGĂCIUNEA ÎN DUH ŞI ÎN ADEVĂR
Pr Cleopa Ilie
“Precum vederea este mai mare decît toate simţurile, aşa şi
rugăciunea este mai mare decât toate faptele cele bune”
(Pateric, cap. 22)
Hristos a înviat !
Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, venind în lume, şi
pururea însetând de mântuirea sufletelor omeneşti, umblând
prin locurile Palestinei, a ajuns şi la o cetate a Samariei, care pe
atunci se chema Sihar. Acolo, prin pronia Sa nemărginită a făcut
a se întâlni cu o femeie din acea cetate la fântâna lui Iacob.
În convorbirea cu ea, prin înţelepciunea Sa negrăită, o aduce la cunoştinţa
adevărului şi printre alte învăţături tainice pe care i le dă, îi vorbeşte şi despre
adevărata închinăciune făcută în duh şi în adevăr, zicîndu-i: Vine ceasul şi acum
este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr (Ioan 4,
23).
Fiindcă ne va fi cuvântul în predica de azi despre rugăciunea făcută în duh şi în
adevăr, să vedem ce înseamnă a ne ruga în duh?
A ne ruga în duh înseamnă a ne înălţa cu mintea şi cu sufletul către Dumnezeu
în vremea rugăciunii. Numai rugăciunea făcută cu mintea din adâncul inimii se
poate chema cu adevărat rugăciune duhovnicească, adică făcută în duh.
Ce înseamnă a ne ruga în adevăr?
Înseamnă a ne ruga cu lucrarea cea adevărată a tuturor poruncilor
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dumnezeieşti, adică a tuturor faptelor bune, deoarece omul este îndoit, fiind
alcătuit din suflet şi din trup. Când mintea se înalţă nevăzut la Dumnezeu în
vremea rugăciunii, iar trupul, care este partea văzută se osteneşte la lucrarea
poruncilor lui Dumnezeu, atunci creştinul devine adevărat închinător al lui
Dumnezeu în Duh şi în adevăr. Nimeni nu se poate ruga în duh şi în adevăr, de se
va ruga numai cu mintea sa şi nu va lucra şi cu trupul său la facerea poruncilor lui
Dumnezeu, căci poruncile lui Dumnezeu sunt adevărul, după mărturia Sfintei
Scripturi care zice: Toate poruncile Tale sunt adevăr (Psalm 118, 86).
Dar chiar dacă ar lucra cineva poruncile lui Dumnezeu şi s-ar ruga cu mintea
din inimă, nu va putea avea pe Dumnezeu aproape de el de nu va avea şi dreapta
credinţă şi de nu Îl va mărturisi prin cuvintele şi faptele sale, după învăţătura
apostolică a Bisericii Ortodoxe.
Acest lucru ni-l arată Duhul Sfânt cînd zice: Aproape este Domnul de toţi cei ce
Îl cheamă pe El întru adevăr (Psalm 144, 18).
Rugăciunea în duhul sau în duh, este rugăciunea cea gânditoare, adică
tainică, pe care o face omul cu mintea, în inima sa. Când ne rugăm cu mare
credinţă şi evlavie şi când, cu darul lui Dumnezeu, se unesc gândurile minţii cu
simţurile inimii noastre în timpul rugăciunii iar ochii ne izvorăsc lacrimi, atunci ne
rugăm în duh şi în adevăr, adică din inimă. Aceasta este cea mai înalta treaptă a
rugăciunii creştine.
Când auzim pe marele Apostol Pavel, zicând: Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi
ruga şi cu mintea (I Corinteni 14, 15), să înţelegem că despre rugăciunea în duh şi
în adevăr vorbeşte aici, care este tot una cu rugăciunea duhovnicească ce se face
de cineva cu mintea în inima sa.
La fel, când auzim pe Mîntuitorul, zicând: Tu însă când te rogi, intră în cămara
ta şi, închizând uşa ta, roagă-te Tatălui tău, Care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care
vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie (Matei 6, 6), să ştim şi să înţelegem că despre
rugăciunea cea tainică şi gânditoare pe care o face omul cu mintea în cămara
inimii sale, este vorba.
Despre aceeaşi înaltă rugăciune, vorbeşte Sfîntul Apostol Pavel când zice:
Vreau să grăiesc cinci cuvinte cu mintea mea, ca să învăţ şi pe alţii decât zeci de
mii de cuvinte într-o limba străină (I Corinteni 14, 19).
La aceasta ne îndeamnă şi psalmistul care zice: Dintru adânc am strigat către
Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu.
Acelaşi lucru ne spune şi înţeleptul Solomon, zicând: Eu dorm, dar inima mea
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veghează (Cântarea Cântărilor 5, 2). Căci, altoindu-se rugăciunea în inima
noastră prin Duhul Sfânt, face ca inima să se roage neîncetat, după porunca dată
de marele Apostol Pavel, care a zis: Neîncetat vă rugaţi (I Tesaloniceni 5, 17). Cu
această rugăciune duhovnicească din inimă se ruga şi psalmistul David, zicând:
Strigat-am cu toată inima mea: Auzi-mă Doamne! Îndreptările Tale voi căuta
(Psalm 118, 145).
Cu această rugăciune făcută cu duhul s-a rugat Ana proorociţa, fiind
îndurerată, care grăia întru inima sa şi buzele ei numai se mişcau, dar glasul ei nu
se auzea (I Regi 1, 13). Cu această rugăciune s-a rugat Moise, fiind cu poporul în
primejdie la ieşirea din Egipt, şi cu toate că nimeni nu auzea rugăciunea lui,
Dumnezeu, luând aminte la graiurile inimii lui, i-a zis: Ce strigi aşa către Mine?
(Ieşirea 14, 15).
Cu această rugăciune făcută în duh, s-a rugat însăşi Preasfânta şi Preacurata
Fecioara Maria, în Sfânta Sfintelor, timp de 12 ani, fiind povăţuită la aceasta de
însuşi Sfântul Duh.
Aceste mărturii vrednice de crezare din Sfânta Scriptură şi de la Sfinţii Părinţi,
despre rugăciunea în duh, adică despre rugăciunea duhovnicească a inimii,
amintite mai sus, sunt destule pentru a ne îndemna şi pe noi să ne rugăm lui
Dumnezeu ziua şi noaptea cu gura, cu mintea şi mai ales cu inima. Dacă păstrăm
cu sfinţenie dreapta credinţă şi suntem fii credincioşi ai Bisericii Ortodoxe şi dacă
ştim că poruncile lui Dumnezeu sunt adevărul, după cuvântul psalmistului: Legea
Ta este adevărul (Psalm 118, 142), apoi să ne închinăm lui Dumnezeu cu duhul şi
cu adevărul, adică cu mintea pogorâtă în inimă şi de aici “să înălţăm rugăciuni lui
Dumnezeu, deoarece inima este cămara minţii”, spune Sfântul Isaac Sirul.
Dar şi cu trupul trebuie să ne silim a lucra poruncile lui Dumnezeu, precum a
poruncit Mântuitorul ucenicilor Săi, învăţându-i să păzească toate câte v-am
poruncit vouă (Matei 28, 20). Cine ar îndrăzni să creadă că se poate ruga în duh şi
în adevăr, fără a lucra şi toate faptele bune, unul ca acesta este asemenea celui ce
zice că poate zbura numai cu o aripă sau poate merge cu un singur picior.
Pr.Cleopa Ilie
sursa: buna-vestire.net
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EVENIMENT
În perioada 10-14 octombrie la Parohia “Sfinții Trei Ierarhi” din Bacău s-a
derulat Săptămâna duhovnicească “Hristos şi sfinții modele de educație a
tinerilor”.
În prima zi, moaștele Sfintei Mare Mucenițe Chiriachi
de la Catedrala din Huși au fost aduse în procesiune la
biserică.
În ziua a doua, părintele
arhimandrit Pimen Costea, vicar
administrativ eparhial a ţinut
conferința «Purtarea Crucii tânărului în contextul
provocărilor lumii de astăzi!», iar în ziua a treia,
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului și
Bacăului, a sfințit locul unde se va
ridica așezământul social-culturalduhovnicesc al Parohiei; viitorul
așezământ va oferi consultanță psihologică și
duhovnicească pentru tineri și va constitui ”un spațiu
pentru activități cu elevii din parohie, dar și pentru socializarea între persoanele
vârstnice” a precizat părintele paroh Aurel Cîrlan pentru protoieriabacau.ro.
Puteţi ajuta la construirea acestui aşezământ prin donaţii în contul BCR
RO49RNCB0026030901820001 Parohia "Sfinţii Trei Ierarhi"
Daniel M.

CE FACEM DUPĂ SFÂNTA LITURGHIE ?
Aud pe mulți spunând : “Când suntem în biserică și ascultăm predica, ne căim
de păcatele noastre; dar, după ce plecăm , ajungem alții; focul râvnei ni se stinge.
Ce să facem ca să nu se mai întâmple asta?”
Să vedem de unde vine! Din ce pricină se petrece în noi o schimbare atât de
mare? Pricina o găsesc în aceea că nu ne ocupăm de ce trebuie și că avem
legături cu oameni răi. N-ar trebui ca, după ce plecăm de la biserică, să ne
ocupăm cu lucruri care n-au nici-o legătură cu biserica, ci, îndată ce ajungem
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acasă, să luăm Biblia, să chemăm în jurul nostru soția și
copiii și să le împărtășim și lor cele spuse la biserică și
numai după aceea să ne apucăm de treabă.
Dacă atunci când ieșim de la baie nu ne ducem în
piață, ca nu cumva cei din piață să ne strice buna
dispoziție ce-o avem în urma băii, cu mult mai mult
trebuie să facem așa când ieșim de la biserică. Dar noi facem tocmai împotrivă. De
aceea pierdem totul. Nu s-a întărit încă bine în sufletul nostru folosul celor spuse la
predică, că furia cea mare a treburilor lumești se năpustește peste noi și târăște cu
ea toate cele auzite în biserică.
Ca să nu se întâmple asta, după ce pleci de la biserică, nu fă altă treabă mai de
neapărată trebuință decât repetarea celor spuse în predică. Ar fi cu totul lipsit de
judecată să dăm treburilor lumești cinci-șase zile pe săptămână, iar celor
duhovnicești, nici măcar o zi, dar, mai bine spus, nici o mică parte din zi.
Uitați-vă la copii noștri! Nu citesc ei toată ziua lecțiile pe care le au de învățat?
Așa să facem și noi! Altfel, nu ne va fi de niciun folos venirea la biserică,
învățăturile, că pentru păstrarea celor spuse în predică nu ne dăm nici atâta silința
câtă o dăm pentru aur și argint.
Cine va avea milă de noi, când noi suntem proprii noștrii dușmani, când noi
înșine ne aruncăm într-o atât de mare sărăcie sufletească? Ca să nu se întâmple
asta, să ne punem o lege de neîntrecut nouă, soțiilor noastre și copiilor noștri: să
afierosim o zi întreagă din săptămână predicii și celor auzite la biserică.
Sfântul Ioan Gură de Aur,
sursa: buna-vestire.net

ÎNTREBĂRI PENTRU COPII
Răspunsul la întrebarea din numărul anterior la Foii Parohiale este:
Unde se află moaştele Sfintei Parascheva?
R. În Catedrala Mitropolitană din Iaşi.
În această lună vă invităm să răspundeţi la următoarea întrebare:
Ce este Sfânta Treime?
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POSTUL ŞI ROLUL LUI ÎN VIAŢA CREDINCIOŞILOR
Precum bine se ştie, postul este reţinerea totală sau parţială de la anumite
alimente şi băuturi, pe un timp mai lung sau mai scurt, în scop religios-moral.
Această reţinere de la mâncări şi băuturi trebuie însă însoţită şi de reţinerea de la
gânduri, pofte, patimi şi fapte rele, ceea ce înseamnă că postul trupesc trebuie să
fie însoţit de post sufletesc. Postul este de origine şi instituire divină, de aceea îl
găsim practicat din vremuri străvechi, întâlnindu-l aproape în toate religiile şi la
toate popoarele. După unii Sfinţi Părinţi ca: Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur şi
alţii, el îşi are originea în rai, prin interzicerea dată de Dumnezeu protopărinţilor
noştri de a mânca din pomul oprit.(sursa: crestinortodox.ro)
Postul devine astfel calea pregătitoare a Sfintei Spovedanii, a Sfintei
Împărtăşanii şi a Sfântului Maslu, a slujbei Aghesmei mici etc.
În ziua de 15 noiembrie 2016 este Începutul Postului Naşterii Domnului

EŞTI BOGAT SAU SĂRAC?… - povestire cu tâlc
Într-o bună zi, un tată care avea o situaţie materială deosebită, a dorit să-şi
lase singurul fiu să petreacă o noapte la o familie de condiţie financiară extrem de
modestă. Procedând astfel, a intenţionat să-i arate indirect băiatului ce înseamnă
sa nu ai bani, sperând că astfel îl va face să aprecieze mai mult bunăstarea
familiei din care provine.
Când băiatul s-a întors acasă, tatăl, cu multă curiozitate, l-a întrebat cum s-a
simţit şi ce părere are despre cele întâmplate.
Băiatul i-a răspuns: „Tată, eu cred că a fost o experienţă diferită din care am
observat că noi avem un câine, iar ei au cinci; noi avem doar o piscină, iar ei un lac
întreg; noi avem un acoperiş înalt şi foarte luminos, iar ei au tot cerul cu stele; noi
avem o grădină frumoasă, iar ei au toată pădurea. Îţi mulţumesc tată că ai reuşit
să îmi arăţi cât de săraci suntem!”
Tatăl absolut încremenit de cele auzite s-a pierdut într-o tăcere adâncă şi grea.
De regulă când măsurăm ceea ce avem, rezultatul este dat numai de
percepţia noastră.
Dacă apreciem oamenii pentru ceea ce sunt şi nu pentru ceea ce posedă,
atunci avem perspectiva lui Dumnezeu. Poţi fi bogat din punctul de vedere al lumii
şi foarte sărac din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Ceea ce contează şi
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rămâne veşnic este ultima variantă. Restul, e trecător!
În viaţă, dacă avem credinţă, dragoste, sănătate, avem foarte multe; deci
ia un moment şi decide dacă eşti sărac sau bogat!
sursa: ortodox.md

PROGRAM LITURGIC
Duminică şi în sărbători:
orele 8:00-12:00 - Utrenia, Acatist, Sfânta Liturghie
orele 17:00-18:00 - Paraclisul Maicii Domnului
Luni:
orele 17:00-18:30 - Taina Sfântului Maslu, Spovedanie
Miercuri:
orele 8:00-9:30 - Sfânta Liturghie
orele 17:00-18:00 - Sfinţirea apei celei mici şi rugăciuni de sănătate
Vineri:
orele 17:00-18:30 - Taina Sfântului Maslu, Spovedanie
Sâmbătă:
orele 8:00-9:30 - Sfânta Liturghie, Parastase
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