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Duminica a douăzeci și șasea după Rusalii
Evanghelia Duminicii
a douăzeci și șasea
după Rusalii
Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina
Ev. Luca 12, 16-21

Astăzi, 21 noiembrie:

Intrarea Maicii
Domnului în Biserică

Zis-a Domnul pilda aceasta: Unui om bogat i-a
rodit din belșug țarina. Și el cugeta în sine, zicând: Ce
voi face, că n-am unde să adun roadele mele? Și a zis:
Aceasta voi face: Voi strica hambarele mele și mai
mari le voi zidi și voi strânge acolo toate roadele mele
și bunătățile mele; și voi zice sufletului meu: Suflete,
ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani; odihneștete, mănâncă, bea, veselește-te. Însă Dumnezeu i-a zis:
Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul
tău. Și cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Așa se
întâmplă cu cel ce-și adună comori pentru sine însuși
și nu se îmbogățește în Dumnezeu.

Icoană pictată de
Viorica-Alexandrina Brăteanu
PASTORALA SFÂNTULUI SINOD
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Preacuvioși și Preacucernici Părinți,
Iubiți frați și surori în Domnul,
Anul 2021 a fost declarat de către Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române ,,Anul omagial al pastorației românilor din afara României” și ,,Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea
liturgică și culturală a cimitirelor”, în Patriarhia Română. Cele două teme amintite, omagială și comemorativă, evidențiază două coordonate esențiale, prioritare în activitatea pastoral-misionară a Bisericii noastre.
(continuare în pagina a 4-a)

Biserica, familia și școala,
instituții fundamentale pentru educarea și formarea caracterului
Sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii
Domnului, cunoscută în popor sub numele de
„Vovodenia”, sau „Ovidenia”, ne cheamă să ne
bucurăm duhovnicește pentru momentul încredințării Pruncei Maria la templul din Ierusalim, de
către părinții săi, Sfinții Ioachim și Ana. Sfânta
Fecioară Maria a fost adusă și lăsată la templu,
dar nu abandonată, așa cum se întâmplă astăzi câteodată în mod nefericit, când unele mame își
abandonează copiii, fie în maternitate sau în spital, fie în fața unei instituții de protecție socială,
fie a unei biserici, sperând să se găsească un om
care să se ocupe și de ei.
Sf. Fecioară Maria, adusă la templu, începe
o altă viață, descoperă o nouă familie, familia lui
Dumnezeu și a sfinților Săi. Spune Sfânta Tradiție
că Fecioara Maria a stat în templu și a fost așezată
de către arhiereul Zaharia chiar în Sfânta Sfintelor, unde arhiereul intra doar „o dată pe an, și nu
fără de sânge” (Evrei 9,7). Ea a fost așezată acolo
tocmai pentru că arhiereul Zaharia a văzut în ea
întruchiparea concretă a sfințeniei, curățenia, neprihănirea, nevinovăția umană pe care le-a adus
acolo, în templu.
Aducerea la templu a Sfintei Fecioare Maria
face parte însă și din împlinirea unei tradiții evreiești. Exista la vechii evrei acea rânduială a încredințării unuia dintre copii lui Dumnezeu și de obicei era vorba de cel întâi-născut, așa cum ceruse
odinioară la eliberarea din Egipt însuși Dumnezeu
prin Moise. Ce însemna acest gest pentru întâiulnăscut? Acesta era copilul care avea drepturi mai
multe față de ceilalți, trebuia să fie respectat de
către ceilalți, dar în același timp era copilul care
trebuia încredințat și unei educații religioase cu
totul speciale, el reprezentând stindardul trăirii
religioase între frați. Trebuia să fie deci cel prin a
cărui prezență frații să simtă că Dumnezeu este cu
ei.
Această rânduială era completată și prin aducerea la templu a celor întâi-născuți, care erau încredințați spre formare duhovniciească, spre educație – își petreceau toată tinerețea citind din
Sfânta Scriptură, discutând lucrurile duhovnicești
și împlinind fapte bune într-un exercițiu continuu.
Erau un fel de școli dezvoltate în preajma templului. O astfel de conduită a urmat și Sfânta Fecioară Maria și, din relaterea Sfintei Tradiții, înțele-
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gem că râvna ei, curățenia ei și stăruința ei în a
cuprinde lucrurile cele vestite de la Dumnezeu
prin Scriptură au fost apreciate de însuși arhiereul
Zaharia. Altfel nu s-ar explica cum Sfânta Fecioară Maria primește Buna-Vestire de la înger zicând
„Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul
tău.” (Ioan 1,8) Vestirea de la înger era o trimitere
către scripturile vechi, pe care o tînără de circa 15
ani probabil nu le-ar fi înțeles. Sfânta Fecioară
Maria însă, ca una care se instruise în scripturi,
care fusese educată religios într-un mod sănătos,
le-a înțeles, le-a acceptat și s-a oferit pe sine ca
roabă a împlinirii acestei lucrări mântuitoare a lui
Dumnezeu în lume.
Rânduiala școlilor religioase pe care le
aveau odinioară vechii evrei, se păstrează și laa
evreii de astăzi. La ei, educația religioasă ocupă
un rol foarte important. Cât este de importantă e
educația religioasă a oamenilor! Cei mai vârstnici
dintre noi am parcurs o perioadă comunistă în care ateismul aflat la putere a oprit această lucrare
de instruire religioasă a oamenilor. Ceea ce n-a
reușit întotdeauna să facă Biserica, datorită interdicției comuniste, a fost completat în familii de
către mamele și bunicile noastre. Dar educația
mamei și bunicii este una de suflet, de bun simț
religios, nu are la bază o cunoaștere profundă a
scripturilor, a doctrinei noastre ortodoxe.
După căderea regimului comunist, unul dintre marile drepturi redobândite a fost acela de a se
oferi educație religioasă în școală. E un drept asupra căruia ar trebui să reflecte toți opozanții orei
de Religie. Acum, însă, pandemia a adus educației
o nouă provocare, un nou impas, generat de învățământul online, care transformă omul în imagine.
Cert este că apropierea interumană, mai ales la
nivelul școlii, e în mare criză, dincolo de criza sanitară care s-a abătut asupra noastră, ca expresii
ale unei înbolnăviri sufletești.
Trăim într-o lume tristă, care parcă atrage
asupra ei și greutățile și răutățile. Lumea senină și
luminoasă e alături de Dumnezeu și ea începe cu
această educație din copilărie pe care o primim de
la cei dragi, pe care noi suntem datori să o aprofundăm prin intermediul studiului personal și al
instruirii în cadrul orelor de educație religioasă,
așa cum, iată, a făcut și Sfânta Fecioară Maria,
care prin formarea ei duhovnicească a fost la înălțimea lucrării mântuitoare a lui Dumnezeu pentru
lume și pentru oameni.
Pr. Mihai Mărgineanu
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Μaica Domnului Esfagméni (Înjunghiata) indu-se de această minune, își puse neîncrezător dege-

tul în locul vechii lovituri de cuțit, de unde țâșni îndată
sânge. Cutremurat de minune, preotul nu apucă să iasă
din katholikon, căzând jos mort. (Text selectat de
Mihail Bogdan Trandafirescu)

Cetele îngereşti Ţie Îţi dăruiesc cununile laudelor
cereşti,
Iar glasul cântăreţului Tău îţi împleteşte măriri
dumnezeieşti,
Cu rugăciunile aceluia, caută cu blândeţe spre a
noastră nepricepere,
Şi prin pustiul acestei lumi dă-ne Stăpână, duhovnicească mergere.
Tropar

A început Cursul de Colinde
Această icoană făcătoare de minuni este o frescă din secolul al XIV-lea amplasată în pridvorul Paraclisului Sfântului Dimitrie, care a fost adăugat katholikon-ului Sfintei Mănăstiri Vatoped. Din lucrarea
„Locuri de închinare ale Sfintei Mănăstiri Vatoped”,
capitolul „Despre minunea petrecută cu Sfânta Icoană
a Maicii Domnului (În)Junghiata” aflăm următoarele: Un ierodiacon, eclesiarhul katholikon-ului, ajungea în repetate rânduri, date fiind îndatoririle ascultării sale, cu întârziere în trapeză. La un moment dat,
din pricina unei asemenea întârzieri, trapezarul refuză să îi mai dea eclesiarhului porția cuvenită de mâncare. Cu sufletul plin de revoltă pentru cele petrecute, ierodiaconul se întoarse în biserică și oprindu-se
în fața icoanei Maicii Domnului, îi grăi: „Până când
o să te tot slujesc și o să mă ostenesc pentru tine, iar
tu nici măcar de hrana mea nu te îngrijești?”.
Și luând un cuțit, lovi chipul Maicii Domnului, din
care, de parcă ar fi fost viu, începu să curgă sânge.
Ierodiaconul orbi pe loc și căzu la pământ, ca ieșit
din minți. În această stare rămase în fața icoanei timp
de trei ani, plângând și rugând-o pe Maica Domnului
să fie iertat. După trecerea celor trei ani, Maica Domnului i se arătă egumenului, înștiințându-l de tămăduirea ierodiaconului ce îndrăznise să îi lovească icoana,
dar spunându-i, totodată, că mâna ce lucrase această
batjocorire va fi pedepsită. Într-adevăr, după adormirea ierodiaconului, odată cu mutarea rămășițelor sale,
văzură toți cum, spre deosebire de restul trupului care
se dezlegase în cele din care fusese alcătuit, mâna sa
dreaptă rămăsese neputrezită și astfel se păstrează până astăzi. Odată, un preot, pelerin în Mănăstire, îndo-

Şi în acest an, conform tradiţiei consacrate, la Biserica Toma Cozma din Iaşi se va
desfăşura Cursul gratuit de învăţare a Colindelor – ediţia a XXI-a, organizat de Asociaţia
Toma Cozma şi susţinut anul acesta de profesor de canto și dirijor de cor Anca Mădălina
Iancu.

Prima ședință a avut loc, sâmbătă, 13
noiembrie, participând peste 40 de copii.
Toţi participanţii care vor dovedi consecvenţă şi seriozitate, vor primi diplome şi
numeroase premii surpriză pe care le va aduce
Moş Crăciun.
Vă așteptăm cu drag !
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Program liturgic
Duminică, 21 noiembrie,

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
18.00 Slujba Paraclisului Maicii Domnului

Miercuri, 24 noiembrie

17:00 Slujba Vecerniei și a Litiei Hramului

Joi, 25 noiembrie, Sfânta Mare Muceniță Ecaterina, HRAMUL BISERICII
08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie

Vineri, 26 noiembrie
17:00 Sf. Malsu

Sâmbătă, 27 noiembrie

07:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
18.00 Slujba Vecerniei

(urmare din pagina întâi)
Astfel, Biserica Ortodoxă Română nu este indiferentă față de amploarea fără precedent pe care fenomenul
migrației românilor către alte țări a cunoscut-o în ultimii ani. Ca răspuns la acest fenomen, Biserica noastră,
prin ierarhii, preoții și diaconii ei, desfășoară, în prezent, o activitate pastorală susținută în afara granițelor
României. Ea îi binecuvântează și îi ajută spiritual pe
românii ortodocși de pretutindeni, pe care îi consideră
fiii săi credincioși și parte integrantă a comuniunii ortodoxe românești.
Pe de altă parte, pomenirea în Biserică a celor adormiți în Domnul constituie un act de credință ortodoxă și
de mărturisire a iubirii față de semeni. Comemorarea
celor decedați și cultul eroilor contribuie la dezvoltarea culturii recunoștinței și a comuniunii între generații. Veșnica lor pomenire din neam în neam înseamnă
eterna lor comemorare din generație în generație.
Dreptmăritori creștini,
În cărțile Vechiului Testament întâlnim mărturii
despre faptul că Dumnezeu, Creatorul și Proniatorul
întregii creații, manifestă o grijă specială față de cei
aflați în afara țării și poporului lor: „Pe străin să nu-l
obijduiești, nici să nu-l strâmtorezi, căci voi știți cum e
sufletul pribeagului, că și voi ați fost pribegi în țara
Egiptului” (Ieșirea 23, 9), iar în alt loc se amintește: „Străinul, care s-a așezat la voi, să fie pentru voi
ca și băștinașul vostru; să-l iubiți ca pe voi înșivă, că și
voi ați fost străini în pământul Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru” (Leviticul 19, 34).
Dumnezeu Însuși a condus și a întărit poporul lui
Israel în lunga sa călătorie către Țara făgăduinței, povățuindu-l „prin pustiul cel mare și groaznic, unde
sunt șerpi veninoși, scorpioni și locuri arse de soare și
fără de apă; scoțând izvor din stânca de cremene și
hrănind poporul în pustie cu mană” (Deuteronomul 8,
15-16).
În Noul Testament, iubirea milostivă față de străini devine normă a vieții creștine încă din vremea apostolilor: „Fiți, între voi, iubitori de străini, fără cârtire” (1 Petru 4, 9). În Evanghelia după Matei, în capitolul 25, se arată că iubirea față de aproapele este criteriul
ultim al judecății universale, mai precis criteriul esențial
de binecuvântare și de moștenire a Împărăției Cerurilor,
pentru că Însuși Domnul Iisus Hristos, Dreptul Judecător, spune: „străin am fost și M-ați primit” (Matei 25,
35).
În contextul transformărilor sociale, economice și politice care au avut loc în ultimul secol, numărul creștinilor români din afara României a crescut.
Față de această realitate, grija pastorală a Bisericii
Ortodoxe Române față de românii din afara granițelor s-a concretizat prin înființarea de eparhii, care
au organizat numeroase parohii și mănăstiri, pentru
a veni în întâmpinarea nevoilor sufletești ale credincioșilor români ortodocși din comunitățile românești istorice: Republica Moldova și Ucraina, Serbia, Bulgaria,
Ungaria, dar și din diaspora: Europa Centrală și de
Nord, Europa Occidentală și Meridională, cele două
Americi, Australia și Noua Zeelandă.
(va urma)

