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SOBORUL SFINŢILOR ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL
Biserica Ortodoxă îi sărbătoreşte pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil în fiecare an pe 8 noiembrie. Tot atunci, este sărbătorit şi
soborul lui Mihail şi Gavriil.
Nu se ştiau foarte multe lucruri despre îngeri, însă în Biblie
sunt descrişi că fiind „duhuri slujitoare” (Evrei 1,14). Aceştia sunt
fiinţe fără trupuri care îl slujesc pe Dumnezeu şi îi ocrotesc pe
credincioşi la porunca lui Dumnezeu. Prin urmare, în cazul în care
îngerii se arată credincioşilor, nu aceea reprezintă forma lor adevărată, ci este pur
şi simplu un chip de împrumut. Îngerii fac parte din „lumea nevăzută”.
Conform Sfintei Scripturi şi mărturisirilor Sfinţilor, îngerii sunt slujitorii lui
Dumnezeu, pe care Îl iubesc şi Îl preamăresc. De asemenea, la porunca Lui,
îngerii ocrotesc credincioşii şi popoarele. Dar, uneori îngerii sunt şi cei care
aduc odată cu ei pedepsele lui Dumnezeu. La fel s-a întâmplat şi în cazul
focului de peste Sodoma sau pedepsele din Egipt. Un alt rol al îngerilor este de
a duce rugăciunile noastre la Dumnezeu. De asemenea, aceştia vestesc fapte
mari, cum ar fi Buna Vestire, Naşterea Domnului, Învierea Domnului sau cea
de-a doua Lui venire.
Arhanghelul Mihail, mereu lăudat pentru loialitatea de care a dat dovadă
faţă de Dumnezeu, este mereu amintit de către creştini şi iubit de către toţi
credincioşii de pretutindeni. Văzând cum Lucifer s-a răzvrătit împotriva
Domnului, Mihai rosteşte următoarele cuvinte: „Să luăm aminte, noi, care
suntem făpturi, ce a pătimit Lucifer, cel care era cu noi: cel ce era lumină, acum
întuneric s-a făcut. Că cine este ca Dumnezeut” Mi-ca-Elt Ca, numele de Mihail
asta inseamneaza: „Cine este ca Dumnezeu”.
Drept urmare, s-a întocmit soborul (adunarea şi unirea) tuturor îngerilor care îl
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de către bunul Dumnezeu căpetenie a tuturor îngerilor buni, un binefăcător al
mântuirii credincioşilor. Lua chip văzut şi se arăta multor credincioşi atât în
vechea Lege, cât şi în cea Nouă.
Tot în această zi de cinste îl sărbătorim şi pe Arhanghelul Gavriil,
preafrumosul şi înveselitorul care a luat chip omenesc şi a făcut multe minuni şi
a oferit multe daruri, aşa cum este pomenit şi în cele două Testamente. În
proorocia lui Daniil, Gavriil este descris că fiind îngerul tălmăcitor al vedeniei
(Dan., 8, 16). Gavriil îi spune lui Daniil ce reprezintă cele şaptezeci de
săptămâni de ani până la naşterea Domnului nostru, Iisus Hristos.
Conform tradiţiei, Gavriil este cel care se arată lui Ioachim şi Ana şi le
vesteşte că o vor naşte pe Născătoarea de Dumnezeu.
În noul Testament, preotul Zaharia descoperă cu ajutorul lui Gavriil naşterea
lui Ioan, Botezătorul Domnului. Tot el o anunţă pe Fecioara Maria de faptul că
va da naştere Mântuitorului. Conform unilor credincioşi, Arhanghelul Gavriil
este cel care a mutat piatra de pe uşa mormântului şi a stat deasupra ei când
Domnul nostru Iisus Hristos a înviat. Tot el este cel care a dat de veste
Mironosiţelor că Hristos a înviat. Pentru toate aceste fapte remarcabile Biserica
Ortodoxă îl sărbătoreşte odată cu Sfântul Arhanghel Mihail, ocupând un loc de
cinste în religia creştinească.
sursă: calendarulortodox.ro

SFÂNTUL APOSTOL ANDREI
Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte pe Sfântul Apostol Andrei în fiecare an pe 30
noiembrie. Acesta este considerat şi ocrotitorul României.
Andrei s-a născut la Betsaida, un mic orăşel de pe malul lacului Ghenizaret. Fiu
al lui Iona, care se trăgea din Galileea şi frate al lui Petru, printre primii ucenici ai
Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Înainte de a sluji pentru a propovădui cuvântul Domnului şi de a deveni Apostol,
Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. La o zi distanţă după Botezul
Domnului în Iordan îl vede pe Ioan cum arată cu degetul spre Hristos şi zice „Iată
Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii”. Astfel, îl convinge şi pe Petru să îi
ofere toată dragostea lui Hristos. Din acest motiv Sfântului Andrei i se mai spune
„cel dintâi chemat al Domnului”.
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Alături de ceilalţi Apostoli, îl urmează şi însoţeşte pe Mântuitor pe
drumurile Ţării Sfinte, bucurându-se de toate cunoştinţele şi de
iubirea nemărginită a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Asista şi la
foarte multe minuni pe care Hristos le-a făcut atât timp cât El a fost
în formă trupească pe Pământ. S-a împărtăşit din cuvântul
dumnezeiesc, cel dătător de viaţă. De asemenea, Andrei a văzut şi
Patimile Domnului, plângând nespus de mult la moartea
Mântuitorului. Totuşi, credinţa sa a rămas de neclintit iar Domnul nostru i se arată
atât lui cât şi celorlalţi apostoli în ziua Învierii.
Conform scrierilor bisericeşti, Andrei merge în Bizantia, Tracia, Macedonia şi
Bitinia şi toate ţinuturile de lângă Marea Neagră, de la Dunăre şi Scitia şi până în
Crimeia să propovăduiască cuvântul şi iubirea Domnului nostru. Zăboveşte multă
vreme în fiecare locaş pentru a îi învaţă pe toţi oamenii despre credinţa cea
dreaptă şi despre iubirea lui Hristos. Păgânii încearcă să îl alunge, însă Andrei
biruie toate împotrivirile cu ajutorul Mielului lui Dumnezeu.
După ce se sfârşesc pelerinajele sale în toate aceste ţinuturi se întoarce la
Bizantia unde îl hironeşte ca şi episcop pe Stahie. Andrei sfârşeşte ca şi mucenic,
fiind răstignit lângă Corint, la Patras, unde este aşezat cu capul în jos pe o cruce în
formă de X. Această cruce avea să devină cunoscută drept „Crucea Sfântului
Andrei”.
În România, Sfântul Apostol Andrei este cunoscut drept ocrotitorul ţării
doarece a propovăduit Evanghelia şi cuvântul Domnului pe aceste meleaguri.
Drept dovadă avem toponimele din zona Dobrogei precum Peştera Sfântului
Andrei, Pârăiaşul Sfântului Andrei.
sursă: calendarulortodox.ro

DOAMNE, CRED CĂ TU MĂ VEI SALVA!
Când spunem: „Doamne, ridică-mă din patul durerii!” şi îţi aduci aminte că a
ridicat pe paralitic, că a ridicat pe fiica mai marelui sinagogii, că a ridicat bolnavii
din pat, în sinea ta totuşi te gândeşti oare poate Mântuitorul să facă lucrul acesta
şi pentru mine? Sau dacă eşti mai puţin îndoielnic, te gândeşti oare merit eu ca
Mântuitorul să mă ridice din patul durerii pe mine? Pentru că inima noastră este
plină de îndoieli.
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Îndoiala este dată de diavoli. Diavolul este acela care a fost îndoielnic. El se
îndoieşte de ceea ce vede el însuşi şi pe noi ne îndeamnă să ne îndoim. Pentru că
el, de câte ori a vorbit Mântuitorului, a spus aşa: „Dacă Tu eşti, dacă Tu poţi”, deci
punea condiţionarea înainte, dubiul înaintea întrebării sale, pentru că el însuşi se
îndoia. El ştia foarte bine că va fi prins în cuvânt, el ştia bine că va fi izgonit, că va fi
biruit, dar totuşi, îndoindu-se, gândindu-se că poate nu va fi aşa, a făcut tot ce a
putut împotriva Mântuitorului.
Astfel i-a împins pe evrei să-L răstignească, să-L omoare, crezând că a ucis pe
Dumnezeu, pentru că el se îndoia că Dumnezeu este Cel ce este. Această
îndoială este mereu vina noastră, fraţilor. Şi îndoiala aceasta ne face nevrednici
de cererile noastre. Dacă Dumnezeu n-ar avea o dragoste deosebită, o dragoste
aşa de mare, dacă n-ar fi mai presus de păcatele noastre, ne-am prăpădi. Avem
de la El mai mult decât cerem noi. El este mai îndurător decât suntem noi rugători.
Şi atunci sigur că în viaţa aceasta a noastră totdeauna îndoiala există şi singurul
lucru pe care putem să-l spunem cu sinceritate este: „Doamne, cred că Tu mă vei
salva!”.
Dacă ai această credinţă, poţi să afirmi, dar dacă nu ai credinţa aceasta că „Tu mă
vei mântui”, înseamnă că eşti un mincinos. De aceea răspunsul cel mai bun la
această întrebare este: „Cred, Doamne, atât cât pot eu, ajută necredinţei mele!”.
Pentru că dacă credinţa mea nu este nici cât un bob de muştar înseamnă întradevăr că nu cred. N-am atins nici măcar dimensiunea unui bob de muştar…
Extras din Părintele Gheorghe Calciu, Cuvinte vii, Editura Bonifaciu, p. 210

GÂNDUL OPTIMIST
Profesorul Dumitru Constantin Dulcan (77 ani) este reputatul medic neurolog
şi psihiatru care şi-a legat numele de Spitalul Militar Central din Bucureşti, unde a
condus secţia de neuropsihiatrie, apoi clinica de neurologie.
Ca autor de cărţi, dr. Dulcan a devenit accesibil maselor de cititori, odată cu
publicarea volumului „Inteligenţa materiei“, un best-seller al anilor `80. În cartea sa
revoluţionară pentru mentalitatea acelor vremuri, profesorul Dulcan îndrăznea să
vorbească despre entitatea care, mai presus de tot, pune în lucruri o ordine
firească, dar încă neînţeleasă de noi. Actualmente şef la Catedra de Neurologie şi
Neuropsihosomatică de la Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti, dr. Dumitru
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Constantin Dulcan s-a dedicat studierii domeniului conştiinţei, despre care spune
ferm convins că timpul îl va confirma.
Tot răul spre bine, domnule profesor Dulcan? Gândul optimist cu care
obişnuim să ne împăcăm are, de fapt, o explicaţie ştiinţifică?
Trebuie să privim cu luciditate, traversăm un moment foarte dificil pentru
Univers. Privind la tot ce se întâmplă în jur, cu noi, ne dăm seama că suntem deja
în război. Este nevoie de o refundamentare a conceptelor pe care Universul s-a
bazat. Trebuie să lucrăm în primul rând asupra noastră, dacă vrem să schimbăm
ceva. Fiecare dintre noi trebuie să facă efortul să se schimbe, iar fiecare trebuie
să dea exemplu la 100, la 200 persoane. Doar aşa, printr-o energie colectivă,
putem schimba lucrurile. Când nu ai în mintea ta soluţia pentru adevăr, o găseşti
privind istoria sau natura, cum rezolvă o situaţie. Natura are propria inteligenţă,
fiecare particulă are inteligenţa sa. A fost Imperiul lui Alexandru cel Mare, a fost
Imperiul Otoman, a fost Imperiul Sovietic. Toate au dispărut. Celelalte sunt
veşnice? Eu aştept istoria.
Nu suntem prea mici pentru un război aşa mare?
Dacă ne unim, nu. Trebuie să ne dezvoltăm conştiinţa de grup. O putem face
pentru o cauză rugându-ne cu toţii sau măcar concentrându-ne sincron, cu toţii, în
acelaşi timp. În America există grupuri de rugăciune în care oamenii se roagă
pentru sănătatea cuiva sau pentru îndepărtarea unei probleme. Există mărturii
ale unui savant neurochirurg american care fiind în comă profundă, vedea cum
oamenii se roagă pentru însănătoşirea lui şi cum vin spre el canale de energie prin
care simţea că se vindecă. În acest timp, el a avut acces la adevăruri din lumea de
dincolo. „Marea mea dilemă este cum împac eu ce am văzut dincolo, cu ce am
învăţat la Harvard“, a relatat cercetătorul. Şi nu era un naiv.
Şi lumea va fi schimbată doar cu efectul gândirii pozitive?
Trebuie să ne scuturăm de zgura gândurilor, pentru că resentimentele, ura,
invidia sunt sentimente care modifică ADN-ul, în timp ce iertarea şi optimismul
deschid spirala ADN-ului. Vrei să te vindeci de boală? Împacă-te cu vecinul sau cu
cel pentru care ai resentimente. Când emitem un gând bun în spaţiu, el este
perceput ca o lumină colorată. În schimb, gândul rău este un nor întunecat care îl
usucă în primul rând pe cel care-l trimite. Rugându-ne cu toţii, îndepărtăm din norii
negri care s-au tot adunat deasupra noastră. Şi trebuie să facem bine. Acel bine
pe care nu ni-l cere nimeni, acela este binele suprem! Altfel, dacă vom continua
aşa, nimicim totul. Tot primim semnale că Universul va face „implozie“, dar ceasul
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bombei poate fi oprit.
Oamenii sunt, de fapt, nişte frecvenţe. Noi trebuie să ne elevăm conştiinţa,
pentru a putea avea acces la alte dimensiuni. Vorbind despre moarte, niciodată
să nu ne gândim la cei trecuţi în nefiinţă ca fiind morţi. Nu, ei sunt nişte
conştiinţe vii! Moare doar universul fizic, corpul. Nu există moarte, există doar o
trecere. Comunicarea cu invizibilul este mai utilă decât tone de cărţi. Am avut
mai multe experienţe de acest gen, momente critice, de boală. Viaţa nu m-a
dezmierdat deloc. De fiecare dată când ajungeam la limită, cineva îmi spunea
care e soluţia. Noi plecăm din viaţă cu exact ce-am adunat. Şi suferim teribil în
faţa celor cărora le-am greşit. Iisus a dat expresia celui mai pur sentiment:
iubirea şi iertarea aproapelui său. Dacă l-ar fi acceptat pe Iisus, omenirea ar fi
avut 2.000 ani în avans în civilizaţie.
sursa http://adevarul.ro

ÎN AJUNUL SFINTEI PARASCHEVA A FOST SFINȚITĂ
BRUTĂRIA ”BETLEEM - CASA PÂINII”
În ziua de 13 octombrie 2015, Înaltpreasfințitul Părinte
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a oficiat slujba de
sfințire a fabricii de pâine ”Betleem” de la Roman. Alături de
Înaltpreasfinția Sa, la acest moment de sărbătoare, a fost
prezent și Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei.
În ajunul serbării Sfintei Cuvioase Parascheva, ÎPS Irineu, Arhiepiscopul
Craioviei și Mitropolitul Olteniei, a participat alături de ÎPS Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, la bucuria sfințirii fabricii de pâine
”Betleem Casa pâinii” din cadrul Centrului eparhial de la Roman. Evenimentul
a constituit prilej pentru cei doi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe de a evidenția
importanța acestui element de bază, pâinea, a cărei semnificație a fost
prezentată de Înaltpreasfințitul Ioachim. ”Acest spațiu ne amintește de sfințenia
pâinii, de pâinea care ne hrănește sufletul și trupul. Noi ne rugăm în
permanență ca Dumnezeu să ne dăruiască pâinea cea de toate zilele și pâinea
cea de o ființă. Însă, se pare că astăzi s-a pierdut sacralitatea pâinii. Între
multiplele noastre activități, am găsit de cuviință să facem și aceasta, de a
arăta cum se face pâinea pe vatră, pâinea cea adevărată”, a spus ierarhul de la
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Roman. ” Să nu uităm că, într-o lume egoistă, parcelizată, acolo unde lipsește
pâinea se instalează mizeria. Căci lumea este societate, dar noi vrem să revenim
la comunitate, întrucât aceasta are legi organic constituite care nu se scriu, iar
când vine o criză, se instalează nu mizeria, ci sărăcia. Atunci, dacă am o pâine, o
împart cu cel de lângă mine, cu aproapele meu aflat în suferință. Să nu uităm că,
inițial, pâinea a fost frământată cu sudoare, cu lacrimi”, a menționat
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim. Efortul ierarhului de a se implica în definitivarea
acestui proiect vine și ca urmare a necesității susținerii așezămintelor socialfilantropice pe care Arhiepiscopia Romanului și Bacăului le susține material și
financiar. ”Brutăria se va susține prin ea însăși, prin lacrimile săracilor și bucuria
celor care vor primi o bucată de pâine. Acest așezământ are și caracter socialcaritabil, pentru că avem în grija noastră așezăminte, avem bâtrâni, copii, avem
familii defavorizate cărora să le împărțim pâinea”, a mai afirmat ÎPS Arhiepiscop
Ioachim.
La rândul său, ÎPS Mitropolit Irineu și-a exprimat bucuria participării la acest
eveniment din viața Eparhiei Romanului și Bacăului, desfășurat acum, în ajunul
serbării Sfintei Parascheva. ”Această brutărie este de mare folos pentru viața
creștinilor, căci pentru noi pâinea este binecuvântată. Ne bucurăm de această
realizare și sperăm să vă dăruiască Dumnezeu putere să continuați, să dăruiți
pâine celor care au nevoie, și prin dragostea și mila Sa să o înmulțească în toată
lumea”, a menționat ÎPS Mitropolit Irineu.
sursa: epr.ro

UN PREOT ORTODOX DESPRE INFLUENŢA DEOSEBIT
DE PERICULOASĂ A TELEVIZORULUI ŞI CALCULATORULUI
ÎN VIAŢA COPIILOR NOŞTRI ŞI ÎN VIAŢA NOASTRĂ
(continuare din numărul anterior)
Să nu uităm apoi de o serie de documentare extrem de smintitoare, care
încearcă să demoleze prin argumente pur raţionale ale logicii pur omeneşti şi
limitate, dovezi ale credinţei, să le explice într-un mod extrem de refractar şi să le
banalizeze, explicându-le într-o manieră pur ştiinţifică. Asemenea documentare
nu fac altceva decât să prindă la creştinii mediocri, care nu sunt întăriţi în credinţă
şi care vor aluneca din cauza lipsei lor de profunzime în convingeri, în erezie sau
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în necredinţă. Aducem ca exemple o serie de documentare rătăcite de pe
canalele Animal planet, sau Discovery Channel sau altele în genul.(va continua)

PROGRAM LITURGIC
Duminică
orele 8:00 - 11:30 Utrenia, Acatist, Sfânta Liturghie
orele 17:00 - 18:30 Paraclisul Maicii Domnului
Luni
orele 17:00 - 18:30 Taina Sfântului Maslu
Marţi
orele 17:00 - 18:30 Acatist, Spovedanie
Miercuri
orele 7:45 - 9:30 Utrenia, Sfânta Liturghie
orele 17:00 - 18:30 Aghiazmă mică şi rugăciuni de sănătate
Vineri
orele 17:00 - 18:30 Taina Sfântului Maslu
Sâmbătă
orele 8:00 - 9:30 Sfânta Liturghie, Parastase
orele 17:00 - 18:00 Vecernie, Spovedanie
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