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Mulţumiri tuturor enoriaşilor parohiei „Sfântul
Nicolae” care şi-au achitat cu regularitate datoriile
către biserică în anul 2017.
Totodată adresăm rugămintea de a-şi reînnoi membria
acelora care au întârziat s-o facă. Încasarea contribuţiei
dvs. aferente anului în curs este extrem de importantă:
biserica îşi poate astfel achita la timp impozitele, taxele
şi cheltuielile care îi revin. Fiecare parohian care
participă la viaţa liturgică şi socială a bisericii trebuie să
fie un membru în good standing.
Deasemenea, dorim să-i încurajăm din toată inima pe
toţi cei care doresc să devină membri ai bisericii noastre
dar, din diferite motive, nu s-au înscris încă, asigurâdu-i
că sprijinul lor este foarte apreciat. Ne bucurăm să
primim în marea familie a Bisericii Sfântul Nicolae cât
mai mulţi enoriaşi cărora le spunem: “BUN VENIT!”

PROGRAMUL LITURGIC ÎN SAPTAMANA 22 - 28 IANUARIE
Miercuri 24 ianuarie:
Acatistul Sfântului Nicolae ......................................................... 7.00 PM
Vineri 26 ianuarie:
TAINA SFÂNTULUI MASLU .......................................................... 7.00 PM
Sâmbătă 27 ianuarie:
Utrenie, Sfânta Liturghie și Parastas ........................................ 8.30 AM
Duminică 28 ianuarie:
Utrenie și Sfânta Liturghie ...................................................... 8.30 AM
Sedința Adunării Generale Parohiale ......................................... 1.00 PM

Preot Paroh: Marius Daniel Dumitrescu
917. 592. 2571 – mobil

MEMBRII PAROHIEI “SFÂNTUL NICOLAE” SUNT INVITAȚI
SĂ PARTICIPE LA ADUNAREA GENERALĂ
DUMINICĂ, 28 IANUARIE 2018, DUPA SFÂNTA LITURGHIE

EVANGHELIA DIN DUMINICA
A 32-A DUPA RUSALII

Î

n vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon şi, iată, un
om bogat cu numele Zaheu, care era mai-mare peste
vameşi, căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de
mulţime, pentru că era mic de statură. Şi alergând el
înainte, s-a suit într-un sicomor ca să-L vadă, căci pe
acolo avea să treacă. Şi când a sosit la locul acela, Iisus,
privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă,
căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Şi a coborât
degrabă şi L-a primit, bucurându-se. Şi, văzând, toţi
murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om
păcătos. Iar Zaheu, stând înaintea Domnului, I-a zis:
Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor
şi, dacă am nedreptăţit pe cineva cu ceva, întorc împătrit.
Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei
acesteia, pentru că şi acesta este fiu al lui Avraam. Căci
Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel
pierdut. (Luca 19, 1-10)

Ce au izbutit oamenii astazi...
Civilizaţia este bună, dar ca să ajute
trebuie să se „civilizeze” şi sufletul. Altfel, ea
devine o catastrofă. Sfântul Cosma a spus: „De
la cărturari va veni răul”. Cu toate că ştiinţa a
înaintat atât de mult şi a făcut un progres atât
de mare, chipurile ca să ajute lumea, fără să-şi
dea seama ea distruge lumea. Dumnezeu a lăsat
pe om să-şi facă de cap, pentru că nu îl ascultă
şi astfel el se loveşte singur în cap. Omul se
distruge singur prin cele ce face.
Ce au izbutit să facă oamenii secolului XX cu civilizaţia lor? Au
zăpăcit lumea, au poluat atmosfera, toate. Atunci când roata iese de
pe ax, se roteşte mereu fără scop. Tot astfel şi oamenii, dacă ies din
armonia lui Dumnezeu, se chinuie. Odinioară oamenii sufereau din
pricina războiului, astăzi suferă din pricina civilizaţiei. Atunci plecau
din oraşe la sate din pricina războiului şi trăiau cu o bucată de pământ.
Acum vor pleca din oraşe din pricina civilizaţiei, pentru că nu vor mai
putea trăi în ele. Atunci războiul aducea moarte. Acum civilizaţia
aduce boală.
- Părinte, de ce s-a înmulţit atât de mult cancerul?
- Cernobâl etc. Vezi ce au făcut? De acolo este. Unele ca
acestea fac oamenii... Ce lume chinuită există! In care epocă au mai
fost atât de mulţi bolnavi? In vechime oamenii nu erau aşa. Acum în
fiecare scrisoare pe care o deschid citesc fie despre cancer, fie
despre boală psihică, fie despre comoţie cerebrală, fie despre familii
destrămate. Mai demult rar exista cancer. Vezi, atunci era o viaţă
firească. Altceva este ceea ce îngăduia Dumnezeu. Mâncau oamenii
alimente naturale şi erau sănătoşi. Fructe, ceapă, roşii, toate erau
curate. Acum chiar şi aceste alimente naturale îl secătuiesc pe om. Cei
ce mănâncă numai astfel de alimente se îmbolnăvesc repede, pentru că
toate sunt contaminate. Dacă mai demult ar fi fost aşa, eu aş fi murit

de tânăr, pentru că, fiind călugăr, mâneam numai ce avea grădina:
praz, marole, ceapă, varză şi altele de acestea şi eram foarte bine.
Acum au îngrăşăminte chimice şi sunt stropite. Ce mănâncă astăzi
oamenii! Stresul şi alimentele falsificate aduc boli. Lumea se
netrebniceşte atunci când ştiinţa este folosită fără socoteală.
- Părinte, cum, oare, odinioară oamenii rezistau mai mult la
asceză şi erau mai sănătoşi? Ajutau şi alimentele?
- Da, pentru că atunci alimentele erau curate. Mai încape
discuţie? Şi pe toate le mâncau coapte. Acum însă pe toate le iau
necoapte ca să nu se strice şi le păstrează în frigidere. Le adună verzi
de tot şi le lasă apoi să se coacă. In timp ce atunci se cocea fructul şi
cădea singur din copac sau dacă îl apucai, îţi rămânea în mână. Dar pe
lângă faptul că oamenii mâncau alimente bune şi sănătoase - pâinea,
untul sau laptele erau pentru copil un aliment sănătos - le mergea şi
mintea, iar atunci când păţeau ceva, îşi dădeau seama dacă aceasta era
din pricina alimentelor. Acum însă şi alimentele sunt false şi nici
mintea nu le lucrează.
Şi câte din cele ce le face omul astăzi sunt nefolositoare!
Incet-încet desfiinţează lâna. E greu să afli astăzi o flanea de lână
care să ţină transpiraţia. îmbrac o flanea de lână şi îndată îmi dau
seama dacă are sintetic în ea, pentru că nu mai pot respira; n-o mai
pot suporta şi mă sufoc. Iar ei o consideră mai rezistentă, mai bună.
Şi aceasta o numesc progres. Dar oare acestea sunt sănătoase? Nu, ci
aşa cum le fac sunt nesănătoase. Şi mai scriu: „Lână pură”!! Vor găsi şi
alte cuvinte mai pompoase ca să facă reclamă. De acum vom avea oi
numai pentru carne, de vreme ce fac lână din petrol. Iar viermii de
mătase spun: „Dacă vreţi mătase mai bună, făceţi-o voi”!
Cuviosul Paisie Aghioritul

