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“Tot ceea ce faceți, toată muncă
voastră,
poate
contribui
la
mântuirea voastră. Depinde de tine,
de felul în care o faci. Istoria este
plină de călugări care au devenit
mari sfinți în timp ce lucrau în
bucătărie sau spălând cearșafuri.
Calea mântuirii constă în a lucra
fără patimă, în rugăciune. Fie ca
Dumnezeu să vă dea puterea de a
păstra sufletul, mintea și inima
voastră în duhul lui Hristos. Apoi, tot
ceea ce vi se întâmplă poate fi foarte
rapid transformat radical. Ceea ce a
fost obositor și descurajator va
dispărea, transfigurat de dorința
voastră de a fi acolo unde este
Hristos, Dumnezeul vostru.”
– Părintele Sofronie de la Essex

Cuvintele
întelepte
ale
batranului nu numai ca sunt bune
pentru mantuirea noastra (care

este mereu la îndemana), ci ne
reamintesc ca nu ar trebui sa ne
împartim vietile în doua lumi. Chiar
si calugarii trebuie sa spele
vase. Daca admitem ca o parte din
viata noastra este ciudata, lipsita de
sens, dar necesara, în timp ce alte
parti ale vietii noastre sunt
interesante si valoroase pentru
Dumnezeu, atunci noi am creat un
univers cu doua etaje a lumii
noastre interioare. Aceasta parte a
vietii mele nu are nici o valoare – în
timp ce aceasta parte este de mare
valoare. Aceasta, desigur, este o
prostie. Chiar si slujba în Sfantul
Altar consta adesea în spalarea
vaselor.
Cuvintele batranului ne învata
ca problema universului cu doua
etaje se gaseste în primul rand în
inima noastra – nu în cultura din
jurul nostru, nici în sarcinile pe care
le gasim la îndemana. Dumnezeu
este pretutindeni prezent si
plineste toate lucrurile. El este
prezent si plineste chiar si diferitele
sarcini “ciudate” pe care le
întreprindem. Nici o sarcina nu este
nedemna de noi. Mama Lui
Dumnezeu a schimbat scutecele
Dumnezeului cerului. Dragostea
noastra pentru cei din jurul nostru
nu ar trebui sa fie mai putina.
Suntem miscati sufleteste cand
citim în Evanghelia dupa Ioan ca
„Iisus a plans” la mormantul lui

Lazar, prietenul Sau. Fecioara
Maria L-a auzit plangand cu mult
timp înainte precum fac toti copiii.
Nici mama (sau tatal) nu ar trebui
sa dea mai putina valoare plangerii
copiilor lor. Dumnezeu a întesat
totul
de
dragostea
Lui,
transformand lumea în scena
mantuirii noastre. Slava lui
Dumnezeu pentru toate lucrurile!
Sursa: manastireasuruceni.md

Duhul lui Dumnezeu traieste în
Biserica. Nu este o teza uscata si
dogmatica, pastrata numai din
respect fata de ceea ce este vechi.
Nu, acesta este chiar adevarul;
adevarul ce poate fi trait si cunoscut
de catre tot cel ce s-a patruns de
constiinta Bisericii. Graiul omenesc
nu poate sa vorbeasca decat vag si
neclar despre aceasta viata plina de
har. Sfantul Ilarie din Poitiers avea
dreptate sa spuna ca „virtutea
osebitoare a Bisericii este aceea că
ea se face ușor de înțeles de îndată ce

o primești”. Cel ce are o viata
bisericeasca stie ce este viata
bisericeasca; el nu are nevoie de
dovezi. Dar pentru cel ce nu o are,
ea este ceva ce nu se poate dovedi.
Pentru un madular al Bisericii, telul
vietii sale întregi trebuie sa fie
necontenit acela de a se uni din ce
în ce mai mult cu viata Bisericii si,
în acelasi timp, sa propovaduiasca
altora
despre
Biserica,
neînlocuind-o cu Crestinismul,
neînlocuind viata cu o învatatura
uscata si abstracta. Prea adeseori se
vorbeste despre insuficienta vietii
în Biserica, despre „reînsufletirea”
Bisericii. Toata aceasta discutie este
greu de înteles si suntem foarte
înclinati a o socoti cu totul fara
noima. Viata în Biserica nu poate
niciodata sa se împutineze, fiindca
Duhul Sfant locuieste în ea pana la
sfarsitul veacurilor.
In Biserica este viata, si numai
oamenii neîmbisericiti nu observa
aceasta viata. Viata Duhului lui
Dumnezeu este de neînteles pentru
omul ce pricepe doar cu mintea; ba
îi poate parea chiar nebuneasca,
fiindca ea este accesibila numai
omului ce pricepe cu duhul. [...] Din
nefericire, noi însine pretuim prea
putin Biserica noastra si marea
binecuvantare
a
unei
vieti
bisericesti. Nu ne marturisim cu
cutezanta, în chip limpede si
hotarat credinta în Biserica. Desi

credem în Biserica, parca mereu ne
cerem iertaciune pentru faptul ca
înca credem în ea. Citim articolul al
9-lea din Simbolul Credintei fara
nici o bucurie deosebita, si poate
chiar cu un simtamant de vinovatie.
Omul cu constiinta bisericeasca se
confrunta azi cu exclamatia
poemului în proza al lui
Turgheniev: „Inca mai crezi? Se
vede ca esti un om cu totul
înapoiat!”. Si cati oare au destula
îndrazneala ca sa marturiseasca cu
vitejie: „Da, cred întru Una, Sfanta,
Soborniceasca si Apostoliceasca
Biserica, apartin Sfintei Biserici
Ortodoxe.” [...]
Cel
mai
adesea,
la
întrebarea „Au nu cumva și tu ești
din ucenicii lui Hristos?” suntem
înclinati a raspunde: „Nu-L știu pre
El”. Trebuie deci sa socotim ca pe
una din nevoile cele mai vitale ale
vremii de azi marturisirea deschisa
a adevarului de netagaduit ca
Hristos a faurit tocmai Biserica si ca
este absurd sa separi Crestinismul
de Biserica si sa vorbesti de vreun
oarecare Crestinism separat de
Sfanta Biserica a lui Hristos. [...]
Vom încheia cuvantul nostru cu
o pilda de felul celor folosite de
Sfintii Parinti: Biserica este ca un
stejar urias, iar omul din afara
Bisericii ca o pasare în vijelie.
Vedeti cum se lupta nefericita
pasare, cat de zbuciumat este

zborul ei? Ba zboara în sus, ba se
întoarce în jos, înainteaza putin,
apoi este întoarsa mult înapoi. Asa
este si omul purtat de vanturile
mincinoasei învataturi. Dar la fel
cum pasarea îsi afla odihna în
crengile dese ale copacului si
priveste linistita din adapostul ei
furtuna tot mai furioasa, asa si omul
îsi afla pacea cand alearga la
Biserica. Din linistitul sau adapost
el priveste la oamenii înraiti,

Marți
24 decembrie

Miercuri
25 decembrie

Joi
26 decembrie

Vineri
27 decembrie

Sâmbătă
28 decembrie

Duminică
29 decembrie

coplesiti de furtuna din afara
Bisericii, care întarzie a-si afla
adapost sub îmbelsugatul ei har. Si
se roaga Domnului:
„Unește pre dânșii cu Sfânta ta
sobornicească și apostolicească
Biserică, ca și aceștia, împreună cu
noi, să slăvească Preacinstitul și de
mare cuviință numele lui Dumnezeu,
cel lăudat întru Sfânta Treime”.
Sursa: cuvantul-ortodox.ro

18:00 Vecernia și Litia
08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
→ Nașterea Domnului (Crăciunul)
08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
→ Soborul Maicii Domnului

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
→ Sfântul Apostol, întâiul Mc. și Arhidiacon Ștefan

18:00 Vecernia și Litia
08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Matei 2, 13-23; glas 3, voscr. 6
→ Duminica după Nașterea Domnului (a Sfinților
Iosif Logodnicul, David Prorocul și Iacob, rudenia
Domnului, Fuga în Egipt)
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