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SFÂNTA PARASCHEVA DE LA IAŞI
Sfânta maica noastră Parascheva, numită „cea
Nouă", de la Iaşi, „a Moldovei luminătoare" şi laudă
întregii Ortodoxii, prăznuită pe 14 octombrie, s-a
născut în satul Epivat din Tracia răsăriteană, nu
departe de Constantinopol, pe la începutul
secolului al Xl-lea, din părinţi binecredincioşi şi de
bun neam.
Trei au fost marile virtuţi care au împodobit
sufletul şi viaţa Sfintei Preacuvioasei maicii noastre
Parascheva de la Iaşi. Îngerească feciorie,
milostenia, adică lepădarea de cele pământeşti, şi
dumnezeiască rugăciune, maică tuturor faptelor
bune. Pe aceste trei virtuţi le-a iubit fericită din
copilărie şi prin acestea, în chip deosebit, s-a dezbrăcat de orice cuget
pământesc, a biruit pe diavoli şi s-a numărat în ceata Sfinţilor Părinţi purtători
de Dumnezeu.
De ce arată cinste unui trup mort? Aşa se întreabă unii. Fraţi creştini, noi,
oamenii, creştinii îndeosebi şi toţi oamenii sunt, cu o anumită măsură, fiii lui
Dumnezeu: noi, oamenii avem această calitate deosebită, suntem temple vii
ale Duhului Sfânt. Sufletul nostru e legat de acest templu dumnezeiesc, în el
locuieşte Dumnezeu, dacă Îl primim. Dacă Îl dăm afară, rămânem goi de El,
numai noi rămânem. Sfântul Pavel spune aşa:„Nu ştiţi voi oare că sunteţi
templele Duhului Sfânt?” şi mai adaugă: „Dacă va profana cineva acest templu
al lui Dumnezeu care este în voi, îl va sfărâma Dumnezeu”, adică îl va părăsi.
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De ce trupul sfintei Paraschiva, al sfintei Filofteia, al Sfântului Ioan cel Nou
de la Suceava, Dimitrie Basarabov că şi al Sfântului Grigorie de la Bistriţa,
„olteanul”, de ce sunt trupuri neputrezite? Sunt aşa pentru că toată viaţa lor au
lucrat asupra trupului, îndumnezeindu-l. Harul dumnezeiesc care este în fiecare
din noi de la botez lucrează în noi, dacă noi stăm deschişi. Aşa cum dacă
închizi porii de pe mâna sau de pe trupul tău te sufoci, aşa se întâmplă dacă ne
închidem la venirea harului asupra noastră, a acestei energii dumnezeieşti.
Dacă suntem deschişi, cum a fost plăcut lui Dumnezeu de veacuri, harul intră
în noi, lucrează în noi, ne luminează şi pregăteşte, îndumnezeieşte acest corp
de lut care e trupul nostru. Din oameni stricăcioşi, din trupuri care putrezesc şi
pe care le mănâncă viermii, cum ştim cu toţii, trupurile acestea rămân
nestricăcioase, rămân cu adevărat temple ale Duhului Sfânt, în care locuieşte
Dumnezeu, acolo, în ele, chiar şi după moarte. Aşa se întâmplă şi cu acest
corp al sfintei Parascheva, ale cărei moaşte le aflăm la Iaşi. Deci sfinţii sunt
temple ale Duhului Sfânt, sunt vase alese ale lui Dumnezeu care întreţin
mereu acest oxigen dumnezeiesc, am putea spune, care menţin această
prospeţime a vieţii duhovniceşti în ei [şi] în noi, dacă rămânem deschişi la
lucrarea Lui în noi.
Cum au ajuns Sfânta Paraschiva şi toţi sfinţii în această stare de
îndumnezeire? Aşa cum spune Scriptura: „Nu ştiţi că sunteţi dumnezei?”
dumnezei creaţi, aşa sunt oamenii. Însă noi facem invers, nu acceptăm
această menire a noastră. Ce-au făcut ei de au ajuns aşa? Au trăit înţelepţeşte,
au trăit cumpătaţi, au fost omenoşi, au fost smeriţi, şi-au cunoscut măsura
propriei lor fiinţe. Nu s-au crezut mai mult sau mai puţin decât erau cu adevărat
şi tot ce au primit au primit ca din afară, de la oameni, de la părinţi, de la mediul
în care trăiau, în care [şi noi] ne dezvoltăm şi ne adunăm cunoştinţe şi de la
Dumnezeu Care [pe toţi] ne întreţine mereu, Care este însăşi viaţă noastră. Şi,
ca să se poată menţine acest echilibru statornic în viaţă singuri nu putem, că
ies patimile din noi şi ne prăbuşim e nevoie să ţinem legătură mereu cu acel
Cineva care este mereu prezent în preajma noastră.
Un exemplu foarte banal vreau să va spun. Mergi în tramvai şi adeseori e multă
aglomeraţie şi dacă nu te ţii de câte un scaun sau de bară de sus, aşa te
tălăzuieşte încât poţi să cazi. Dacă te poţi ţine măcar de bară de sus, oricât
te-ar îndemna, ai un sprijin, stai acolo chiar dacă te roteşti împrejurul acestei
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mâini suspendate. Aşa este viaţa creştină, dacă avem un sprijin, un suport
deasupra noastră, viaţa ne tălăzuieşte cum ştiţi, însă oricât ne-ar tălăzui, dacă
avem un sprijin, un suport prin care să se scurgă această energie în noi,
rezistăm.Sfinţii martiri erau arşi pe rug, o movilă de lemne uscate ardea acolo,
se topea carnea şi ardeau oasele lor şi ei cântau. Sfânta Perpetuă era în
arenă, era ridicată în sus şi trântită într-o parte şi în altă de o vacă sălbatică şi
când s-a terminat această cumpăna grea a întrebat-o cineva: „Cum te simţeai
atunci?” „Eram veselă, Hristos pătimea în mine”.
Aşadar noi toţi suntem temple ale Duhului Sfânt, locaşuri, unelte ale
Dumnezeului celui viu, totdeauna prezent în viaţa noastră. Dacă cineva are
de-a lungul vieţii lui o ispită, o aventură ca fiul risipitor din Evanghelie şi o ia pe
calea greşită şi ajunge (…) din prăpastie în prăpastie, ajunge mai jos, într-o
decădere mai mare, dacă totuşi se roagă pentru el cineva sau el însuşi se
roagă şi vine în mintea şi în inima lui duh de pocăinţă, de întoarcere către
Dumnezeu [şi] se întoarce, Dumnezeu îl primeşte. Dacă îşi continuă această
stare de umilinţă, de recunoaştere a păcatelor sale, Dumnezeu îl spală şi îi
curăţă tot şi rămâne înaintea Lui curat şi luminos şi poate ajunge la o viaţă de
sfinţenie.
Părintele Sofian Boghiu
Surse: sfânt.ro, crestinortodox.ro

SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie este cinstit pe dată de 26 octombrie. A trăit în
timpul împăraţilor Diocleţian (284-305) şi Maximian (286-305). Din viaţa sa,
înscrisă în Sinaxare, aflăm că a fost fiul prefectului din Tesalonic. După
moartea tatălui său, a fost numit guvernator al Tesalonicului. Ţinând seama de
faptul că Dimitrie nu a ascuns că este creştin, a fost întemniţat. În vremea
aceea, creştinii erau trimişi să lupte cu gladiatorii. În aceste lupte, creştinii erau
victime sigure. Potrivit tradiţiei, Nestor - un tânăr creştin, cere binecuvântarea
de la Sfântul Dimitrie să-l omoare pe Lie, gladiatorul favorit al împăratului,
pentru a pune capăt luptelor sângeroase. Dimitrie îl va însemna cu semnul
sfintei cruci pe frunte şi îi va spune: "Du-te şi pe Lie îl vei birui, iar pe Hristos Îl
vei mărturisi". Prin rugaciunele Sfântului Dimitrie, Nestor reuşeşte să-l
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străpungă cu lancea pe Lie. La finalul acestei lupte, împăratul Maximian
porunceşte ca lui Nestor să i se taie capul, iar Dimitrie să fie străpuns cu suliţele.
Din trupul lui Dimitrie nu a curs sânge, ci mir tămăduitor de boli.
Sfântul Dimitrie a fost martirizat la Sirmium (Sremska Mitrovita, în Serbia), iar
moaştele sale au fost aduse în Tesalonic, pe 26 octombrie 413. Biserica actuală în
care se află moaştele Sfântului Mucenic Dimitrie a fost construită la puţin timp de
la incendiul bisericii ridicate de guvernatorul Leontie, din anii 626-634. A fost
transformată în moschee în anul 1493 şi redată cultului creştin în 1912.
Când vine vorba de Sfântul Dimitrie, grecii afirmă că trebuie să vorbim de doi
sfinţi distincţi: Sfântul Dimitrie de la Tesalonic, fiul guvernatorului, cinstit pe 26
octombrie şi Sfântul Dimitrie de la Sirmium, diacon care şi-a dat viaţa pentru
Hristos şi este pomenit pe 9 aprilie. Nu ştim dacă această ipoteză a grecilor este
adevărată. Nu avem un răspuns final din partea cercetătorilor pentru această
problemă.

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie - ocrotitorul oraşului Tesalonic
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie este
ocrotitorul oraşului Tesalonic. Comunitatea
creştină de aici a fost înfiinţată de Sfântul
Apostol Pavel, în timpul celei de-a doua
călătorii misionare. În ziua de 26 octombrie, în
Tesalonic se organizează pelerinaje şi
procesiuni la sfintele sale moaşte. Punctul
culminant al sărbătorii îl constituie deschiderea
raclei în care sunt păstrate cinstitele moaşte
ale Sfântului Dimitrie. Racla este aşezată în partea stângă a naosului, într-un mic
paraclis din marmură şi împodobit cu fresce din viaţa sfântului. Episcopul care
participă la această sărbătoare, se roagă înaintea raclei, apoi sfinţeşte
untdelemnul pe care îl toarnă peste mirul izvorât din sfintele sale moaşte. Acest
ulei sfinţit unit cu mirul izvorât în chip minunat este dăruit credincioşilor spre
dobândirea sănătăţii sufleteşti şi trupeşti.

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie în iconografie
În primele reprezentări, Sfântul Mucenic Dimitrie nu apare că fiind militar, ci
într-un costum civil care aparţinea clasei senatoriale. Amintim că în anul 2000,
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David Woods a lansat o ipoteza legată de
cultul Sfântului Dimitrie, în care susţine că
acest cult s-a dezvoltat prin mutarea
moaştelor mucenicilor militari Chelidonius şi
Emeterius, din Spania la Tesalonic.
Guvernatorul Leontie va primi vindecare în
urmă sărutării acestor moaşte, în anul 413.
Dorind să afle cui aparţin moaştele, David
Woods precizează că s-a interpretat greşit
inscripţia de la locul moaştelor. S-a citit
Demeterius în loc de Emeterius. Această ipoteza, ar putea fi un răspuns la
reprezentarea iconografică a Sfântului Dimitrie în chip de militar.
Pe o gravură în fildeş din secolul al X-lea întâlnită în Constantinopol, Sfântul
Dimitrie este reprezentat că soldat de infanterie. Însă, o icoană din secolul al
XI-lea din Sinai îl arată ca fiind civil.
O altă icoană din Sinai, datând din perioada cruciadelor, pictată în a doua
jumătate a secolului al XII-lea, îl înfăţişează pe Sfântul Dimitrie alături de Sfântul
Gheorghe. Cei doi sunt reprezentaţi călare, Sfântul Dimitrie pe un cal negru, iar
Sfântul Gheorghe pe un cal alb. În timp ce Sfântul Gheorghe este reprezentat
împungând cu suliţa un balaur, Sfântul Dimitrie este înfăţişat învingându-l pe
gladiatorul Lie. Având în vedere că Sfântul Dimitrie l-a învins pe Lie prin
rugăciune, nu direct în luptă, această reprezentare face trimitere la războiul
nevăzut. În icoanele recente, mai ales din Grecia, în spatele Sfântului Dimitrie
apare în fundal, Turnul Alb din Salonic.

Originea numelui Dimitrie
Originea numelui Dimitrie e grecească şi aminteşte de vechea zeiţă Demeter.
Creştinismul a impus numele masculin Demetrios, explicat uneori ca simplificare
a lui demometer, "maica poporului” (demos = popor; meter = mamă), pronunţat în
neogreacă dimomitir. La noi, pe lângă numele bărbăteşti Dumitru, Dimitrie (cu
prescurtări că Mitrea, Mitru, Mitu, Dima şi diminutive că Mitruş, Mitruţ, Mitrel,
Mitrică, Mituş, Mitel, Mitică, iar uneori Mitty, sub influenţă occidentală), există şi
numele femeiesc Dumitra (de unde Miţa şi alte forme diminutivate).
Sursa: crestinortodox.ro
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UN PREOT ORTODOX DESPRE INFLUENŢA
DEOSEBIT DE PERICULOASĂ A TELEVIZORULUI ŞI
CALCULATORULUI ÎN VIAŢA COPIILOR NOŞTRI ŞI
ÎN VIAŢA NOASTRĂ
Am simţit nevoia să atrag atenţia tuturor creştinilor asupra unor lucruri, care
în ultima vreme au trecut oarecum neobservate în goana aceasta cu care
curge viaţa noastră, şi anume despre influenţa negativă, deosebit de
periculoasă a unor emisiuni de televiziune, a unor anumite categorii de filme şi
documentare, precum şi a jocurilor pe computer asupra copiilor şi tinerilor în
mod special. De asemenea, însăşi tehnica actuală este capabilă să producă
influenţe deosebit de distructive asupra sistemului nervos uman. Să începem
cu o argumentaţie tehnică deosebit de bine pusă la punct pe care ne-o pune la
dispoziţie fizicianul Virgiliu Gheorghe, (care este în acelaşi timp şi un teolog
ortodox de prestigiu) în cartea sa “REVRĂJIREA LUMII”, pe care v-o
recomandăm călduros. Scriitorul vorbeşte de o categorie de unde Alfa, pe care
televizorul şi monitorul calculatorului le emit, unde Alfa care schimbă stările de
activitate ale creierului, şi anume le inversează după cum urmează: atunci când
privim la televizor creierul nostru intră într-o stare de inactivitate cerebrală, o
stare de latenţă similară hipnozei, iar când creierul trebuie să se odihnească,
acesta este solicitat la maximum, intrând într-o stare de veghe şi de încordare,
neputând beneficia de odihna firească atât de necesară. Bineînţeles că
efectele distructive apar în timp la adulţi, dar la copii efectele sunt devastatoare
şi aproape imediate. Cercetările au demonstrat că aceşti copii care utilizează în
mod abuziv TV-ul şi internetul au creierul modificat morfologic, au o gândire
mult mai înceată, nu au atenţie distributivă, sunt neputincioşi, sunt irascibili şi
depresivi, au afinităţi nefireşti.
Ca să nu mai vorbim de realitatea virtuală în care este indusă mintea unui
copil sau a unui tânăr, când acesta priveşte mult timp la televizor. Televizorul
prezintă de cele mai multe ori o lume falsă, virtuală, care nu are nimic în comun
cu viaţa de zi cu zi. De exemplu videoclipurile manelelor prezintă modele de
viaţă trăită în lux, pierzând din vedere adevăratele valori creştine şi culturale cu
adevărat autentice. Ori viaţa de zi cu zi nu stă chiar aşa. Tânărului trebuie să i
se cultive adevăratele valori ale muncii, cinstei, onoarei, jertfei de sine, ale
dragostei de aproapele şi de Dumnezeu, a sentimentului patriotic şi nicidecum
ale unei vieţi lipsite de moralitate în care banii şi luxul primează, şi acestea fiind
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obţinute prin cine ştie ce mijloace dubioase. Trăim într-o societate în care
interlopii au devenit modele pentru tineri şi este infiorător de grav. Apoi să nu uităm
efectul hipnotic al videoclipurilor şi efectele subliminale pe care acestea le
inoculează în subconştientul tinerilor noştri.
Deci aceste mesaje subliminale nu acţionează asupra conştientului, ci asupra
subconştientului, şi ne mirăm de ce tinerii noştri sunt neputincioşi, depresivi,
înclinaţi către rău, către cele trupeşti şi nu către cele duhovniceşti, iar cazurile de
sinucidere s-au înmulţit exponenţial. Apoi să amintim caracterul 100% satanic ale
unor videoclipuri, ale trupelor de black metal sau ale unor pseudoartişti ca Lady
Gaga şi mulţi alţii. Cercetaţi mai adânc aceste aspecte şi o să vă cutremuraţi de ce
o să descoperiţi. Reclamele TV, mai ales ale celor din apus conţin mesaje
masonice, satanice sau cu tentă sexuală inclusiv desenele animate, având ca
exemple reclamele la Coca Cola, Disney, Malboro, sau desene animate ca
Familia Simpson, Tom şi Jerry, Mica Sirenă, şi multe alte exemple. În sprijinul
acestora, pe youtube găsim o multitudine de filmuleţe care argumentează aceste
lucruri şi bineînţeles o pleiadă de cărţi în librăriile cu carte duhovnicească. Prin
aceasta se urmăreşte clar distrugerea tineretului. Ca să compromiţi viitorul unui
popor nu îl loveşti în economie ci în viitorul lui, tineretul. Distrugând tineretul şi
valorile, viitorul acelui popor nu există practic. Iar responsabili pentru acestea
sunt cei care conduc lumea din spatele cortinei, masoneria şi planurile ei
diabolice de instaurare a noii ordini mondiale. Puţini ştiu că industria muzicală
este sub atenta conducere a liderilor Illuminatti, elita masoneriei mondiale. Şi
acestea sunt numai câteva din planurile atât de diabolice prin care caracatiţa
masonică acţionează. Nu suntem şovini, nu avem nimic cu nimeni, dar avem
marea datorie de a demasca aceste lucruri şi pe autorii lor, întrucât aceste acţiuni
se împotrivesc binelui şi lui Dumnezeu. Subliniez şi insist, nu avem nimic cu
nimeni, ne rugăm pentru toţi oamenii, îi iubim pe toţi, dar avem marea răspundere
de a lua atitudine cu privire la aceste planuri atât de periculoase, ce aparţin
illuminaţilor de tip Rockefeller şi ceilalţi, care trag sforile în spatele cortinei acestei
lumi.
Nu putem, dragii mei, să trecem cu vederea pornografia care este atât de
răspândită în mediile de televiziune şi internet, şi care invadează în mod brutal
mintea şi viaţa tinerilor noştri. Apoi falsele valori promovate şi lipsa aproape totală
de spiritualitate, de Dumnezeu şi de dragoste a tot ceea ce se propagă prin
intermediul TV şi internet. Şi nu în ultimul rând, violenţa verbală, prostul gust,
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desfrâul, mediocritatea, moralitatea îndoielnică, lipsa crasă a bunului simţ şi a
decenţei minime, ca şi caracterul de manipulare în sens negativ a maselor.
(continuarea în numărul următor)
Sursa: buciumul.ro

PROGRAM LITURGIC
Duminică
8:00 - 11:30 Utrenia, Acatist, Sfânta Liturghie
17:00 - 18:30 Paraclisul Maicii Domnului
Luni
17:00 - 18:30 Taina Sfântului Maslu
Marţi
17:00 - 18:30 Acatist, Spovedanie
Miercuri
7:00 - 9:00 Utrenia, Sfânta Liturghie
17:00 - 18:30 Aghiazmă mică şi rugăciuni de sănătate
Vineri
17:00 - 18:30 Taina Sfântului Maslu, Spovedanie
Sâmbătă
7:00 - 9:00 Sfânta Liturghie, Parastase
17:00 - 18:30 Vecernie
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