„Dacă gândești rele despre oameni, înseamnă că un duh rău viețuiește întru tine și
el îți insuflă gânduri rele împotriva oamenilor.” – Sfântul Siluan Athonitul
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Iubirea nu cere mari ispravi si
planuri mari; face mult bine doar o
vorba buna, o privi re, o mica
rugaciune… Ea cauta la frate, gata
mereu sa-i sara în ajutor. Fii bland si
bun cu toti, ne îndeamna Parinte le
Serghie, ca toti sunt în nevoi, bolnavi
cu totii. Nu-i nimeni sanatos la suflet.
Desi ne pare ca le merge bine, de stai
sa cugeti ce i-a fost harazit omului sa
fie si ce-a ajuns, nu poti decat sa
plangi de mila lor si-a ta. Pe langa
asta, sunt ne cazurile vietii: citeste
numai ziarul s-ai sa vezi cum
omenirea se zbate în chin si
suferinta. N-au, oare, toti acesti
oameni nefericiti nevoie de mila si
bunatatea ta?
Fiecare om pe care Domnul ti l-a
scos în cale sa simta ca ti-e drag, ca-i
vrei binele si ai dorinta vie de a-l
ajuta. Sa simta, adica, toti iubirea ta.
Si cum sa nu-i iubesti pe toti, cand
sunt cu to tii de mare pret în ochii lui

Dumnezeu! Cand fiecare, cum spune
Dostoievski, marunt si neîn semnat
cum e, are o soarta mareata si
zgudui toare, vrednic de luat în
seama si de plans. Ca pentru toti,
pana la unul, S-a întrupat si S-a
jert fit Hristos. Parintele Serghie
spune sus si tare ca niciodata nu-i
pretuim pe oameni asa cum se
cuvine si de aceea pe cei ce par ca
sunt mai de necinste, pe aceia cu mai
multa cinste sa-i întampinam (cf. 1
Cor. 12, 23).
Sa-ti pese de fiecare om, ajuta-l,
doreste-i mantuirea. Cu gingasie însa
sa-l ajuti. Nu-i tine predici ca nu-i
sunt de folos nici lui, nici tie. Nici sfat
nu da, de nu ti s-a cerut. De faci vreun
bine, fa-l cu duh smerit. Sa-ti fie pilda
adanca smerenie cu care Sfantul
Serafim de Sarov îi întampina pe cei
ce veneau la el, mic ori mare. […]
Mai înainte de a le vorbi
oamenilor de Dumnezeu, roaga-L pe
Duhul Sfant sa te lumineze cum si ce
sa spui. Si întotdeauna, cu rugaciune
pentru cel de langa tine, cauta si afla
cuvantul potrivit. Ca rugaciunea
unelteste iubirea de oameni, o tine
vie, o sporeste si o arata. Rugaciunea
îti deschide ochii ca sa-l vezi pe cel de
langa tine si sa-i cunosti nevoia. Din
mila vine ruga, iar din ruga, mila.
Indoit folos ai pururea din
rugaciunea pentru frate; pe tine te
blagosloveste cu sporul de iu bire, pe
celalalt cu mangaierea celor cerute
pentru el. Si nu-i mai mare dar ca

darul rugaciunii. Da-l mai întai celui
ce-i stii nevoia si necazul. Dar tine
minte ca nu e om sa n-aiba trebuinta
de rugaciunea si de iubirea ta. Iar
nevoia pe care o are fiecare ti-o arata
ru gaciunea. Ea îti sopteste si de-i
bine sa-i vorbesti si cum, ori de-i mai
bine sa pastrezi tacerea si sa stai
deoparte.
Sursa: Jean-Claude Larchet, Învățătura
Părintelui Serghie. Ține candela inimii
aprinsă, Editura Sophia

Ducand tot mai mult o viata de
rugaciune si cautand sa împlineasca
învataturile Parintilor din care se
hranea zilnic, Chiril (Cuviosul
Serghie de mai tarziu) s-a simtit
atras de viata monahala. Ratiuni
familiale însa l-au împiedicat sa intre
îndata în monahism; trebuia sa
contribuie la întretinerea parintilor,
a surorii, nepotului si a doua slujnice
în varsta. Ducea totusi pe cat îi statea
în putinta o viata de monah ”în
lume”. In 1938, i-a marturisit
Staretului Siluan dorinta sa de a
deveni monah. Acesta i-a dat
binecuvantarea sa într-o scrisoare
(1), în încheierea careia îi dadea un
sfat care s-a dovedit profetic: ‘‘Du-te

și spune oamenilor cât se poate de
des: Pocăiți-vă!’‘.
Cand Chiril s-a hotarat sa se
retraga în Muntele Athos, a izbucnit
razboiul.
Sursa: cuvantul-ortodox.ro

Astăzi majoritatea bisericilor
ortodoxe sunt precum mănăstirea
din deșert, un avanpost singuratic în
mijlocul pustiirii și ticăloșiei. Pentru
oamenii moderni, o grădină de
biserică frumoasă are o mare
importanță. Majoritatea oamenilor
vin la biserică cu mașina, călătorind
cu o viteză neliniștitoare printr-un
peisaj urât. Doar lăsând în urmă
mașinile noastre și trecând prin
poarta bisericii putem scăpa mental
de banalitatea lumii căzute. Scurta
plimbare din grădină la biserică ne
dă posibilitatea pentru o clipă de a
admira frumusețea creației lui
Dumnezeu și liniștea prezenței Sale.
Vederea florilor și auzul cântecelor
păsărilor ne recalibrează atenția

asupra frumuseții Vieții, departe de
presiunea agitată a modernității.
După ce asigură confortul în
viață, curtea unei biserici asigură și
confortul în moarte. În mod
tradițional
o
biserică
este
înconjurată de morminte. Cât de
frumos este să-i vezi pe credincioși
așezați simbolic pentru a se odihni în
raiul veșnic! Cât de minunat este că
morții se adună cu viii împrejurul
bisericii lui Dumnezeu! Prezența
mormintelor este întotdeauna o
mare binecuvântare pentru grădina
unei biserici, dar și designul
mormintelor
are
semnificații
importante. Pietrele de mormânt
moderne, realizate din granit, au o
perfecțiune rece, asemănătoare
mașinii și străină de o grădină vie.
Arată cel mai bine în rândurile
militare pe un gazon tăiat fără
greșeală. Mormintele din grădina
unei biserici trebuie să fie în armonie
cu plantele și pietrele naturale.
Tradițional, crucile de mormânt erau
realizate din lemn sau din lespezi de
piatră despicate natural. Sunt
neimpunătoare și devin mai
frumoase pe măsură ce îmbătrânesc
și se degradează. Stau în grădină
precum niște eremiți, înțelepți și
tăcuți, salutând vizitatorii doar cu
semnul crucii. În unele țări, mica
parcelă în care se odihnește cel
trecut la cele veșnice este
împrejmuită cu o bordură de piatră
care face o mică grădină proprie – un

semn că cel iubit a devenit o parte
din rai și o oportunitate pentru cei
rămași în viață de a-l pomeni prin
îngrijirea micii grădini.
Cum ar trebui o biserică în zilele
noastre să realizeze designul
peisajului din jurul lăcașului de cult?
În antichitate bisericile bizantine
aveau întotdeauna o curte închisă în
față, iar aceasta avea întotdeauna
fântâni în care credincioșii se spălau
înainte de a intra. (Arhitectura
moscheilor încă imită foarte fidel
acest model bizantin). Dar aș spune
că, în zilele noastre, în civilizația
noastră modernă, unde prisosesc
dușurile dar liniștea este o raritate,

este nevoie de un tip diferit de
purificare. Modernii ajung la biserică
bine îmbăiați, dar cu mințile agitate.
Ar trebui să construim curți frontale
bisericilor noastre unde să se afle
grădini minunate. Ar trebui să fie
bine delimitate de ziduri înalte sau
de garduri care să țină departe
distracțiile lumii căzute. Simțurile
noastre se pot readuna acolo pe
priveliști, sunete și mirosuri ale
vieții reale și naturale. Pentru că,
doar lăsând la o parte toate grijile
lumești, putem începe lungul nostru
urcuș către Împărăția lui Dumnezeu.
Sursa: contramundum.ro

Marți
12 noiembrie

18:00 Vecernia și Litia

Miercuri

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie

13 noiembrie

→ Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul
Constantinopolului

Sâmbătă
16 noiembrie

Duminică
17 noiembrie

18:00 Vecernia
08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Luca 12, 16-21; glas 5
→ Duminica a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului
căruia i-a rodit țarina)
→ Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul, episcopul
Neocezareei;
→ Sfântul Ghenadie, patriarhul Constantinopolului;
→ Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul;
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