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„Plăcerea pe care o dă răul este scurtă, durerea pe care o naşte este veşnică.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Duminica a XXIII-a după Rusalii

Vindecarea demonizatului
din ţinutul Gherghesenilor
i au ajuns cu corabia în ţinutul
Gherghesenilor, care este în faţa
Galileii.
Şi ieşind pe uscat, L-a întâmpinat un
bărbat din cetate, care avea demon şi care de
multă vreme nu mai punea haină pe el şi în
casă nu mai locuia, ci prin morminte.
Şi văzând pe Iisus, strigând, a căzut înaintea Lui şi cu glas mare a zis: Ce ai cu mine,
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt?
Rogu-Te, nu mă chinui. Căci poruncea duhului necurat să iasă din om, pentru că de
mulţi ani îl stăpânea, şi era legat în lanţuri şi
în obezi, păzindu-l, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de demon, în pustie.
Şi l-a întrebat Iisus, zicând: Care-ţi este
numele? Iar el a zis: Legiune. Căci demoni
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mulţi intraseră în el. Şi-L rugau pe El să nu
le poruncească să meargă în adânc.
Şi era acolo o turmă mare de porci, care
păşteau pe munte. Şi L-au rugat să le îngăduie să intre în ei; şi le-a îngăduit.
Şi, ieşind demonii din om, au intrat în
porci, iar turma s-a aruncat de pe ţărm în
lac şi s-a înecat.
Iar păzitorii văzând ce s-a întâmplat, au
fugit şi au vestit în cetate şi prin sate. Şi au
ieşit să vadă ce s-a întâmplat şi au venit la
Iisus şi au găsit pe omul din care ieşiseră
demonii, îmbrăcat şi întreg la minte, şezând
jos, la picioarele lui Iisus şi s-au înfricoşat.
Şi cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul.
Şi L-a rugat pe El toată mulţimea din
ţinutul Gerghesenilor să plece de la ei, căci
erau cuprinşi de frică mare. Iar El, intrând în
corabie, S-a înapoiat.
Iar bărbatul din care ieşiseră demonii Îl
ruga să rămână cu El. Iisus însă i-a dat drumul zicând:
Întoarce-te în casa ta şi spune cât bine ţi
-a făcut ţie Dumnezeu. Şi a plecat, vestind în
toată cetatea câte îi făcuse Iisus.
(Luca 8, 26-39)

Predica evangheliei

la greşelile pe care el le socoteşte mici, acela
desigur ajunge să facă şi păcate mari. Pentru
n Filocalie, volumul I, Sf. Marcu Asce- că se întăreşte în nepăsare. După cum spune
şi Sfântul Maxim Mărturisitorul: „Omul
tul spune că înaintea oricărui păcat
creste în ce porneşte“.
merg trei uriaşi: neştiinţa, uitarea şi nepăsaDacă faci lucruri rele, faci şi mai uşor
rea. Aceşti 3 uriaşi, fie toţi trei deodată, fie
lucruri
rele, şi dacă faci lucruri bune, faci şi
unul dintre ei, merg înaintea oricărui păcat
mai uşor lucruri bune. De aceea ne este
cunoscut şi cuvântul pe care-l spun părinţii,
că tot ce se naşte începe de la ceva mic şi pe
măsură ce-i hrănit creste; deci şi binele şi
răul încep de la ceva, de la un fapt pe care
noi îl socotim neînsemnat. Astfel, focul începe de la o scânteie – oricât ar fi de mare
focul, nu-i dintr-o dată mare. Un stejar, oricât ar fi de mare, nu-i de la început mare; te
uiţi la el cât este de mare şi te gândeşti de la
ce a început – de la o ghindă mică. Tot aşa
şi răutăţile omului, încep de la cele mici şi
pe care îl face omul cu deplină ştiinţă şi cu
apoi se întăresc şi ajunge de nu le mai poadeplină voinţă. Sunt unii dintre oameni care
te scoate omul din sufletul său, pentru că îl
fac păcate pentru că nu ştiu că e păcat lustăpânesc.
crul pe care îl fac. Alţii pentru că au ştiut,
dar au uitat că ceea ce fac ei nu-i bine. Şi
Aceasta înseamnă să stăpânească diaalţii care ştiu ce să facă şi n-au grijă să facă
volul peste sufletul omului, să ajungă omul
binele, pt că sunt nepăsători, le este tot una
îndrăcit pentru că puterea diavolului este în
că fac bine sau fac rău, nu iau aminte la
răutatea pe care o purtăm noi în suflet - cu
lucrurile cele bune.
care ne stăpâneşte. Fie că răutatea aceasta
Tot Sfântul Marcu Ascetul spune că, vine din neştiinţă, fie că vine din uitare, fie
dintre cele opt gânduri ale răutăţii, dintre
că vine din nepăsare, ea are la temelie: fie
căpeteniile gândurilor rele şi a patimilor
iubirea de plăcere (pentru că ne place ceea
rele, trei sunt mai întărite şi pricină de alte
ce facem, chiar dacă nu-i după voia lui
păcate şi patimi, şi anume: iubirea de plăceDumnezeu şi plăcerea ne este mai la îndere, iubirea de avere şi iubirea de slavă. Din
mână decât gândul la Dumnezeu), fie iubiacestea îşi au pricina şi celelalte rele pe care
rea de avere (ca să adunăm mult ne strădule face omul. Mai spune Sfântul Marcu că
im să facem tot ce ne stă în putinţă; spunea
pentru a scăpa de răutăţile de tot felul pe
cineva că averea se ţine cu minciună şi cu
care le poate face, omul trebuie să ocoleasînşelătorie – era o mărturisire a unei percă şi pricina relelor, să ocolească toate îmsoane care a avut avere), fie iubirea de slavă
prejurările acelea care îl duc la păcat.
(ca să aibă omul cinste, caută să facă şi răul
Mai ştim, tot de la Sfântul Marcu As- şi orice ar face numai să aibă cinste de la
cetul, că diavolul nu dispreţuieşte păcatele oameni; şi cinstea pe care o caută omul prin
mici, pentru că altfel nu-l poate duce pe om înşelăciune, cu minciună şi cu răutate, nu e
să facă păcate mari. Omul care-i nepăsător după voia lui Dumnezeu).
„Poate că definiţia eroismului şi a sfinţeniei nu este decât aceasta: să faci imposibilul posibil.” (Părintele Nicolae Steinhardt)

Cum să trecem de la răutate
la bunătate?
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Predica evangheliei

Cu un gând bun poţi să înlături din
suflet un gând rău şi-i aşa de uşor ca şi
când ai stinge o scânteie mică, iar dacă laşi
ca scânteia să facă foc mare, greu îl mai
poţi stinge şi poate că trebuie să vină şi alţii
să-ţi ajute ca să poţi stinge focul cel mare.
Când a fost dus la Domnul Hristos, un
tânăr stăpânit de un duh rău, de către tatăl
său, tatăl L-a rugat pe Domnul Hristos să-l
ajute, iar Domnul Hristos i-a spus: „De poţi

crede, toate sunt cu putinţă pentru cel credincios”. Iată că temelia vieţii celei bune
este credinţa. Poţi crede, ai pe Dumnezeu

fletului şi vierme şi cui înfipt în suflet şi răutate de orice clipă şi păcat neîncetat şi fărădelege neadormită.
Au întrebat ucenicii Domnului Hristos

„Nimic nu e mai sfânt decât gura ce în scârbe ridică mulţumire lui Dumnezeu” Sf. Ioan Gură de Aur

Iată, diavolul stăpâneşte pe om prin
răutăţile pe care i le aduce în suflet.
Am spus că diavolul, de obicei, începe
cu ceva subţire. Mai întâi te face să nu fii cu
luare aminte, să ţi se pară că nu-i cine ştie ce
dacă zici un cuvânt nepotrivit şi după ce l-ai
zis îţi mai aduce alt gând dinainte şi iarăşi
te face să fii cu neluare aminte, că nici asta
nu-i cine ştie ce şi te întăreşti cu vremea în
lucruri potrivnice lui Dumnezeu. Iar dacă
eşti cu luare aminte de la început, cu voinţă,
poţi să scoţi gândurile cele mici, de nu mai
vin lucrurile cele mari şi întărite.

în ajutor şi cine are pe Dumnezeu în ajutor,
scapă de orice fel de răutate. Cine n-are
însă pe Dumnezeu într-ajutor, acela e lăsat
de Dumnezeu să se întărească în răutate şi
răutatea pe cel rău îl ucide.
Nu-i nimeni mai chinuit decât omul
rău, omul nemulţumit. Nouă trebuie să ne
fie milă de astfel de oameni, să ne pară rău
că sunt în răutate, să ne rugăm pentru ei.
Spune Sfântul Ioan cel care a scris
„Scara”, că pomenirea de rău e rugină a su-
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„de ce noi n-am putut să scoatem pe diavolul din demonizat?” Şi Domnul Hristos lea spus: „pentru necredinţa voastră” (Mt. 17,
20). Iată, deci, cine n-are credinţă în Dumnezeu, nu se poate angaja la bine.
A mai spus Domnul Hristos că: „Acest

soi de diavoli nu pot fi scoşi decât cu rugăciune şi cu post” (Mt. 17, 21) şi aceasta ne
aduce aminte şi de cuvintele: „Privegheaţi şi
vă rugaţi, ca să nu cădeţi în ispită“. Domnul
Hristos ne-a arătat calea prin care omul
poate să scape de sub stăpânirea vrăjmaşului, ca să nu-l stăpânească sau dacă l-a stăpânit să nu-l mai stăpânească, şi anume ne
arată calea rugăciunii şi a luării aminte.
„Privegheaţi” ce înseamnă? Fiţi cu luare
aminte, fiţi ca omul treaz, că dacă nu eşti ca
omul treaz, atunci te stăpâneşte. Se spune
în Sfânta Evanghelie de la Matei parabola
cu sămânţa şi cu neghina, când au mers
slujitorii şi au spus că a apărut şi neghină şi
au întrebat de unde-i neghina, că ei au semănat sămânţă bună, stăpânul a spus: „Un

om vrăjmaş, pe când noi dormeam, a venit
şi a semănat neghină“. Deci diavolul îşi sea-

mănă semănătura când noi dormim, când
dormim sufleteşte, când nu suntem cu gândul la Dumnezeu.
Ne minte diavolul, iubiţi credincioşi, ne
spune că mai avem vreme de pocăinţă, ne
minte că adevărurile din Sfânta Scriptură
nu-s adevăruri, cum i-a spus şi lui Adam, a
minţit de-a lungul veacurilor, ne minte şi pe
noi de atâtea ori, pentru că nu credem în
puterea lui Dumnezeu, nu credem în adevărul găsit în dumnezeiasca Scriptură şi nu ne
este ruşine să facem rău.
Foarte mare ajutor, împotriva gândurilor şi a stăpânirii diavoleşti, avem în smere-

Leacuri Duhovnicesti

„Un om este cu adevărat liber, atunci când acceptă să devină robul lui Dumnezeu” Sf. Maxim Mărturisitorul

nie. Dintre faptele cele bune pe care le face
Curăţie în mijlocul întinării
omul, parte din ele s-ar zice că s-ar putea să
mi amintesc de o istorioară pe care
le aibă şi diavolul. Se spune în Pateric, că s-a
am citit-o cândva, în care era vorba
întâlnit odată Cuviosul Macarie cel Mare cu despre o mină de cărbuni. Chiar la gura midiavolul, care i-a spus: „Macarie, tu posteşti, nei, unde totul era acoperit de pulbere neaeu nu mănânc niciodată, tu priveghezi, eu
gră, creştea o floare albă ca zăpada, pe care
niciodată nu dorm, dar este una cu care mă
n-o atingea deloc praful de cărbune. Vizitabiruieşti”. L-a întrebat sfântul: „Care?” Şi i-a
torii minei se uitau miraţi la această floare,
răspuns diavolul: „Smerenia!“.
neputându-şi crede ochilor, şi nu erau în
Omul smerit n-ajunge niciodată să
stare să îşi explice fenomenul acela atât de
facă rău, pentru că el se mulţumeşte cu
straniu. Un miner a încercat să presare pe
întrebarea şi el nu caută mărirea lui, ci măfloare puţin praf de cărbune, dar nu s-a
rirea lui Dumnezeu, şi îl are pe Dumnezeu
prins de ea nici un firicel; totul s-a scuturat
în ajutor. Smerenia îi arde pe draci. Ce este
de la sine şi petalele albe au rămas imaculasmerenia? Este acea stare sufletească pe
te, ca înainte, în mijlocul
care având-o cineva, se pleacă cu mintea,
pulberii negre. Nimic
nu crede că el ştie şi poate toate.
străin nu se putea lipi
După ce omul, despre care am auzit
de acele petale firave.
astăzi în Sfânta Evan„Lumea întreagă zace în
ghelie, a fost izbăvit
rău” (I Ioan 5, 19). Ne învârtim în fiecare zi
de puterea drăcească,
în murdărie şi în răutate, murdăria morală
a dorit să fie cu Domacoperă întreaga lume ca un praf negru, ca
nul. Dar Domnul i-a
o perdea groasă; ea pătrunde pretutindeni,
spus: „Du-te la casa ta
bântuind cu o putere îngrozitoare. Noi, cresi spune cât bine ţi-a dincioşii, suntem chemaţi să rămânem cufăcut ţie Dumne- raţi în mijlocul murdăriei acesteia.
zeu” (Lc. 8, 39). Deci,
„Toate sunt curate pentru cei curaţi”,
acolo unde-i casa ta, unde-i rostul tău, fii
spune Apostolul. Sufletul spălat de Hristos
pildă bună, arată-le că eşti în legătură cu
nu trebuie să se atingă de nici o necurăţie.
Dumnezeu şi atunci Mă urmezi pe Mine.
Albit de Domnul şi păzit de păcat cu puteRostul nostru e să-L mărturisim pe
rea Lui, el trebuie să rămână curat, la fel ca
Dumnezeu prin ceea ce vorbim, prin ceea
acea floare, chiar şi în toiul beznei de nepăce facem, prin ceea ce gândim. Să se simtă
truns a răului lumii. Harul lui Dumnezeu
că avem credinţa în Dumnezeu, că avem
poate săvârşi această minune. El poate apănădejde şi iubire clocotitoare în sufletul
ra sufletul de orice necurăţie, îl poate face
nostru şi că am scos ura din sufletul nostru.
să rămână curat, neatins, în mijlocul lumii
Şi atunci, într-adevăr, suntem mântuiţi de
păcătoase, roase de vicii, neîngăduind puteputerea cea drăcească.
rilor întunericului să pună stăpânire pe el.
Să avem pildă pe Maica Domnului care
Fie ca, din mila lui Dumnezeu, să nu se
a spus îngerului păzitor: „Iată roaba Domnu- atingă de noi nimic necurat şi veşmintele
lui, fie mie după cuvântul Tău”, să ne fie şi sufletului nostru să fie albe în toată vremea
nouă exemplu de viaţă. Amin!
(Eclesiastul 9, 8)! Amin.
(Părintele Teofil Părăian)

(din: „Fiecare zi un dar al lui Dumnezeu”)
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26 oct. †) Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
are apărător te-a aflat întru primejdii lumea,
purtătorule de chinuri, pe
tine cel ce ai biruit pe păgâni. Deci, precum mândria lui Lie ai surpat şi la
luptă îndrăzneţ ai făcut pe
Nestor, aşa, Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu
roagă-L să ne dăruiască
nouă mare milă. (Tropar)

27 oct. †)
Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou
părător al său nebiruit şi neînfrânat, ca cel ce prin
tine din nevoi s-a izbăvit,
te pune înainte oraşul tău,
Dimitrie; şi, ca cel ce ai
îndrăznire către Dumnezeu, de toate nevoile izbăveşte-l, ca să strigăm ţie:
Bucură-te, făcătorule de
minuni Dimitrie! (Tropar)

LA MULȚI ANI,
tuturor celor care poartă numele
Sfântului Dimitrie!

De ce se aprinde candela
înaintea icoanelor?

Să nu judeci pe nime, judecă numai lucrurile tale, faptele tale, da' pe celelalte nu le judeca, lasă-le lui Hristos." Pr. Selafiil de la Noul Neamţ

diN VIE\ILE SFIN\ILOR

n primul rând, deoarece credinţa
noastră e lumină. Hristos a zis: „Eu
sunt lumina lumii”. Lumina candelei ne
aduce aminte de lumina cu care Hristos
luminează sufletele noastre.
În al doilea rând, ca să ne aducă aminte
de caracterul luminos al sfântului în faţa
căruia aprindem candela - fiindcă sfinţii
sunt numiţi „fii ai luminii”.
În al treilea rând, ca să ne slujească

drept mustrare pentru faptele noastre întunecate şi pentru gândurile şi dorinţele
noastre rele, şi să ne cheme la calea sfinţeniei evanghelice ca astfel să ne ostenim cu
râvnă pentru a împlini porunca Mântuitorului: „Aşa să lumineze lumina voastră îna-

intea oamenilor, ca să
vadă lucrurile voastre
cele bune”.
În al patrulea
rând, ca să ne aducem o mică jertfă lui
Dumnezeu, Care a
jertfit tot pentru noi.
Un mic semn al marii
noastre recunoştinţe
şi luminoasei noastre dragoste pentru Cel
de la Care cerem în rugăciune şi viaţă şi
sănătate şi mântuire şi tot ce ne poate da
numai nemărginita dragoste cerească.
În al cincilea rând, ca să fie o sperietoare
pentru puterile cele rele, care năvălesc uneori asupra noastră şi la rugăciune şi ne abat
gândurile de la Făcătorul nostru - fiindcă
puterile cele rele iubesc întunericul şi fug
de orice lumină, mai ales de cea care este
închinată lui Dumnezeu şi sfinţilor Lui.
În al şaselea rând, ca să ne dea imbold la
ardere de sine. Precum untdelemnul şi fitilul ard în candelă, supuse voii noastre, aşa
să ardă şi sufletele noastre cu flacăra dragostei în toate pătimirile, supuse totdeauna
voii lui Dumnezeu.
În al şaptelea rând, ca să ne înveţe că
după cum candela nu poate să se aprindă
fără mâna noastră, nici inima noastră,
această candelă lăuntrică, nu poate să se
aprindă fără sfântul foc al harului Dumnezeiesc, chiar dacă ar fi plină cu toate virtuţile - fiindcă toate virtuţile noastre sunt ca un
combustibil, iar de la Dumnezeu este focul
ce le aprind.
(„Răspunsuri...” Sfântul Nicolae Velimirovici)
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Cum ne costumăm copiii
de Halloween?

„Cel ce se hrăneşte cu iubirea se hrăneşte cu viaţa veşnică a lui Dumnezeu” (Sfântul Isaac Sirul)

ai e un pic până vineri. Mai avem
timp de gândire, şi noi, şi copiii,
dar şi cadrele didactice. În fiecare toamnă,
sunt la fel de surprinsă de entuziasmul cu
care învăţătorii şi profesorii celebrează
această sărbătoare păgână. Doar atunci, ei
par să uite subit şi de salariile mici, şi de
lehamitea cu care îşi fac meseria şi intră cu
toţii întrun soi de
transă
colectivă,
devenind
efervescenţi. Nam întâlnit acest entuziasm al cadrelor didactice în
organizarea unor acţiuni caritabile sau pentru protejarea mediului înconjurător. Şi nici
în restul anului, în zilele din calendar ce au
o semnificaţie importantă în istoria acestui
popor. Toate ideile şi tot entuziamul din
învăţământul românesc se consumă instant, ca un joint, doar în ziua în care învie
morţii americanilor.
Mă rog, ai celţilor... Însă şcoala care le
cere copiilor să vină costumaţi în spiriduşi,
diavoli şi zombie nu-şi bate capătul şi cu
amănuntele de ordin educativ, cum ar fi de
pildă istoria zilei de Haloween. O sărbătoare păgână în care celţii celebrau trecerea în
noul an. Ei credeau că la originea vieţii se
află moartea, motiv pentru care la mare
cinste se afla zeul Samhain, zeul şi stăpânul
morţii. Şi cum pentru celţi nu existau decât
două anotimpuri, vara şi iarna, începutul
întunericului, al morţii şi decadenţei coincidea cu începutul sezonului friguros, mai
exact cu data de 1 noiembrie.
Astfel, în seara de 31 octombrie spre 1
noiembrie, celţii sărbătoreau Noul An, o săr-
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bătoare închinată de fapt Zeului Morţii,
Samhain. Cu acest prilej, druizii – preoţii
cultului celtic – îi instruiau pe oameni să-şi
stingă focurile care le alimentau vetrele, focuri care pentru antici în general aveau o
funcţie nu numai practică, dar şi profund
simbolică. În acelaşi timp însă, era aprins pe
un deal un mare foc care trebuia să primească ofrandele aduse zeului morţii – nu
numai roade ale pământului, dar şi sacrificii
de animale şi chiar oameni.
Celţii credeau că, mulţumit de ofrande,
zeul permitea morţilor să se întoarcă la
căminele lor – credinţă care stă de fapt la
baza escapadelor nocturne în costume care
imită fantomele, vrăjitoarele, spiriduşii sau
demonii, pentru că prin acest act de imitare
a spiritelor cei vii încercau să intre în contact şi în comuniune cu cei morţi. Halloween-ul are aşadar la bază practici oculte prin
care se încerca intrarea în comuniune cu
sufletele morţilor şi cu demonii, în urma
unui ritual în care erau sacrificaţi oameni în
cinstea zeului morţii.
Probabil că puţini dintre profesorii care
celebrează Halloween-ul în şcoli au şi habar
în ce ritual se bagă. Pentru ei, ca şi pentru
mulţi dintre părinţii elevilor, Halloween este
doar o sărbătoare de import, „drăguţă şi
inofensivă”. Un alt produs al consumerismului, printre multe altele. Mall-urile şi
super-marketurile se vor umple de costume hidoase pentru cei mici. Poţi să rezişti
tentaţiei de a-ţi îmbrăca copilul în schelet?
E un „must-have”! Pentru şcoala ce ar trebui să ne educe copii, iar mai departe,
printr-un transfer pe verticală, şi pentru ei.
Ce le rămâne părinţilor de făcut, într-o
astfel de situaţie? Să încerce să rămână pe
poziţii! Cu blândeţe, cu persuasiune şi cu
perseverenţă. Credeţi-mă, la o astfel de manifestare costumul de creştin-ortodox e, de
departe, cel mai cool!

L[SA\I COPIiI S[ VIN[ LA MINE (Luca 18, 16)

Unde nu-i post, unde nu-i rugăciune,
unde
nu-i viaţă curată, unde nu merg oamen preot, mergând pe uliţa unui sat,
nii
la
biserică, unde se apucă de băutură şi
întâlneşte un copilaş, de vreo 5-6
înjură,
casa aceea se face cu adevărat iad. Şi
ani, cu picioarele
diavolul vine acolo şi apoi, vai de zilele care le
crăpate de glod,
mai trăieşte omul pe pământ! Toată ziua
părul încâlcit în
înjurături, toată ziua neînţelegeri, toată ziua
cap, nespălat, cu
suferinţă. A intrat diavolul! Şi el aduce ură,
mâinile crăpate,
sfadă, mânie, iuţime, ocară, blestem, bătăi,
şi-l întreabă:
ucideri, beţii, desfrâuri. Unde a intrat el, dis- Măi copile, de unde vii tu?
truge. Casa o face iad!
- Din iad vin!
Iar unde oamenii se scoală dimineaţa şi
Preotul s-a minunat de acest răspuns.
se
închină
lui Dumnezeu şi merg la lucru cu
- Cum îl cheamă pe tatăl tău?
rugăciunea în minte şi postesc sfintele pos- Satana!
turi de peste an, şi fac milostenie şi citesc
- Dar pe mama ta?
sfintele cărţi, şi rabdă greutăţile şi necazuri- Aripa satanei!
le cu bucurie, acolo este şi binecuvântarea
- Dar fraţi şi surori ai?
lui Dumnezeu şi toate se rânduiesc după
- Da.
voia Lui pentru folosul sufletului şi pentru
- Cum îi cheamă?
mântuirea noastră.
- Diavoli.
Şi atunci preotul a spus:
Program catehetic
- Unde stai, copile?
pentru copii
- Hai, că îţi arăt eu unde!
u binecuvântarea Înaltpreasfinţitului
Şi în marginea satului îi arată o căsuţă
Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Rostricată, veche şi o ogradă cu gardurile rupmanului
şi Bacăului, începând cu ziua de 31
te. Preotul ia copilaşul de mână şi intră acooctombrie,
parohia noastră va organiza în
lo. Aude certându-se în casă tatăl copilului
fiecare zi de sâmbătă, în intervalul orar
cu mama acestuia.
Bărbatul o înjura pe femeie groaznic, 10:00-11:30, programul catehetic „Aripi de
îngeraş”, adresat copiilor din clasele I-VIII.
iar femeia îi spunea: „Du-te de-aici, satano!”
Bărbatul zicea: „Tu eşti aripa satanei!”
Trec copiii pe acolo: „Treci, diavole, deaici!”
Iar femeia strigă pe urmă: „Vai de mine,
casa asta este iad!”
Preotul a auzit de afară tot. Şi atunci şia dat seama de ce spune copilul că vine din
iad. El nu ştia cum să spună. A auzit pe mamă-sa că este iad în casa ei; că pe tatăl său îl
Cateheza se va desfăşura în sediul Cencheamă satana şi pe mamă-sa, aripa satanei,
trului
social-filantropic „Sfânta Filofteia”.
şi pe fraţii lui îi cheamă diavoli. Aşa auzea
Cei care doresc să se înscrie o pot face
vorbindu-se în casă!
la
Pangar
sau la pr. Eugen Ciuche.
Dar ştiţi de ce se face casa iad?
„Iadul e durerea celor ce nu pot iubi.” (Dostoievski)

Iadul
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Programul activit[\ilor

Serată duhovnicească
uminică, 1 noiembrie, la ora 17:00,
parohia noastră organizează o întâlnire de suflet avându-l ca invitat pr. diac.
Sorin Adrian Mihalache, care va susţine o
conferinţă cu tema:
„Viaţa spirituală
şi provocările lumii de azi”

Părintele este licenţiat în matematică şi
teologie, a absolvit cursuri de master în psihologie, filosofie, teologie şi fizică teoretică,
iar din anul 2010 este doctor în Filozofie al
Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi.
Realizează şi moderează emisiunea
„Lumina celui nevăzut” la TV Trinitas.

„De la inimă la inimă”
ă invităm sâmbătă, 31 oct.,
după Sfânta Liturghie, în
sediul Centrului social-filantropic
„Sfânta Filofteia”, pentru a vă
măsura tensiunea arterială şi nivelul glicemiei, dar şi pentru discuţii legate de un mod de viaţă
sănătos.
Vă aşteptăm cu drag!

Pelerinaj în Ucraina (10-15 nov. 2015)
ăn. Boian; Măn. Bănceni; Mormântul Pr. Petru Boiarski
(parastas); Schitul Sf. Duh (crucea Sf. Nichita); Lavra Poceaev, (Izvorul Maicii Domnului,
moaştele Sf. Iov, Sf. Amfilohie,); Catedrala Sf.
Kneaz Vladimir (moaştele Sf. Varvara şi Macarie); Măn. Vedenskaia (Sf. Dimitria, Sf. Olimpiada); Măn. Goloseevo (Sf. Alexie,
Cuv. Alipia); Catedrala Sf. Treime (Sf. Lavrentie, Sf. Teodosie,
Sf. Filaret); Măn. Eleţ (Icoana Maicii Domnului, Bastonul Sf. Lavrentie); Măn. Sf. Gheorghe (Icoana „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”); Măn. Pocrov (Sf. Anastasia
Împărăteasa); Măn. Florovski (moaştele Sf.
Elena); Măn. Kitaevo (Sf. Teofil cel Nebun şi
Sf. Dositeia); Lavra Peşterilor (122 moaşte
întregi); Măn. Sf. Treime (moaştele Sf. Iona).
Preţ: 140 euro
Pr. Marius Iacobeanu - 0745.760.239

Programul liturgic: 26 oct. - 1 nov.

