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Duminica a 24-a după Rusalii

CredinŢă Şi smerenie

(Învierea fiicei lui Iair)

Sf. Ier. Pavel Mărturisitorul,
arhiepiscopul
Constantinopolului;
Sf. Cuv. Luca din Sicilia

Soborul
Sfinţilor Arhangheli
Mihail şi Gavriil

P

e 8 noiembrie îi prăznuim pe Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil, dar şi
toate cetele îngereşti. Ca sărbătoare a
îngerilor, ziua de 8 noiembrie a fost prăznuită
de Biserică începând cu secolul al V-lea.
Sărbătoarea aminteşte de tradiţia care
atestă modul în care a pus capăt Sfântul
Arhanghel Mihail revoltei îngerilor răi. În
momentul în care Satana a căzut împreună cu
cei care l-au urmat în răzvrătirea lui, Sfântul
Arhanghel Mihail i-a îndemnat pe toţi să fie
cu luare aminte şi să nu cugete cele potrivnice
lui Dumnezeu, iar cetele îngereşti au început
să cânte cântare de laudă. „Deci această
conglăsuire a sfinţilor îngeri s-a numit sobor
îngeresc, adică luare aminte, o cugetare, o
glăsuire, o unire; căci împreună şi cu un glas
slăvesc pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, pe
Sfânta Treime“. Sfântul Arhanghel Mihail
este unul dintre cei care i-au vestit lui Lot
pierirea Sodomei şi Gomorei. I s-a arătat lui
Iacov când fugea de mânia fratelui său Isav şi
a vrăjitorului Valaam, care voia să blesteme
poporul Israel.
Cât despre Sfântul Arhanghel Gavriil,
acesta este binevestitorul Naşterii Domnului
şi al celui mai important prooroc: Sfântul Ioan
Botezătorul. Tot Sfântul Arhanghel Gavriil a
vestit naşterea Fecioarei Maria. El a hrănit-o
pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu în
Sfânta Sfintelor. Sfântul Arhanghel Gavriil
este cel care a prăvălit piatra de la uşa mormântului Mântuitorului şi a şezut deasupra ei.
În concluzie, Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil sunt îngerii cei mai cunoscuţi nouă şi
apar foarte des în textele Sfintei Scripturi. De
aceea, trebuie să ne rugăm să ne fie alături în
cele ce ne sunt de folos. ✤

Fiind alungat din ținutul gherghesenilor, Domnul Iisus Hristos este primit cu bucurie
în Capernaum și așteptat de toți bolnavii cu bucurie. Dar printre cei care Îl așteptau
era mai-marele sinagogii și o femeie bolnavă de 12 ani. Atât pe Iair,
cât și pe femeia bolnavă îi aducea la Domnul suferința lor.

D

ouă minuni săvârşeşte Domnul, de
la care învăţăm câteva lucruri
esenţiale. În primul rând că suferinţa este aceea care adună în acelaşi loc
şi oamenii puternici şi pe cei bogaţi. Căci
Iair era mai-marele sinagogii, iar suferinţa îl
determină să facă gesturi inimaginabile.
S‑a aruncat în genunchi în faţa Mântuitorului
fără să ţină cont de rolul pe care îl avea în
sinagogă, de disputele Mântuitorului cu
sinagoga. Ca şi femeia care, deşi fusese
bogată, uită de toate şi suferinţa o determină
ca să se atingă de haina Lui. Iair şi femeia cu
scurgere de sânge au venit la Mântuitorul cu
credinţă, dar şi cu smerenie. Iair a dat
dovadă de multă delicateţe. A aşteptat pe
Mântuitorul până când a tămăduit-o pe
femeia bolnavă, fără să facă niciun reproş
cuiva, cum adesea suntem noi învăţaţi să
facem. Cum bunăoară, spun ei, de ce mie,
cum a făcut Dumnezeu tocmai mie, fără să
ţină cont că eu sunt o persoană publică, mai-

marele sinagogii.
La fel şi femeia bolnavă, ştia sigur din
Deuteronom că având o asemenea boală era
socotită spurcată şi nu avea voie să se atingă
de nimeni. Cheltuise averea prin doctori fără
ca aceştia să o vindece, iar ea, smerită, nu a
vrut să se atingă de El. Ci doar se gândea că
atingându-I haina se va tămădui şi aşa a fost.
Când Domnul a întrebat „cine s-a atins de
Mine?” a făcut-o pedagogic, ca să dea tuturor
o lecţie de credinţă adevărată. Şi ce răsplată
a putut avea! „Îndrăzneşte, fiică!” i-a zis, şi
„credinţa ta te-a mântuit”. Apoi îi dă binecuvântarea: „Mergi în pace!”
Mergând mai departe, Iair îşi primeşte,
pentru credinţa şi delicateţea sa, fiica din
ghearele morţii. „Talita kumi” a zis Domnul
şi a dat-o părinţilor săi. Ce lecţii frumoase
de credinţă şi smerenie! În ziua de astăzi
însă, s-a împuţinat credinţa, iar smerenia
omului a fost grav afectată. ✤
Părintele Dinu

Sfântul Ierarh Nectarie,
Taumaturgul de la Eghina
Sfântul Nectarie din Eghina s-a născut la 1 octombrie 1846 la Silivria, în Tracia.
A fost episcop de Pentapole, director al şcolii teologice Rizarios
şi ctitorul mănăstirii de maici „Sfânta Treime” din insula Eghina.
O apariţie a Sfântului Nectarie

A

nastasie pe numele său de botez
s-a născut într-o familie săracă,
dar foarte evlavioasă din Silivria
Traciei, aflată pe malul mării Marmara.
Părinţii săi se numeau Dimos şi Maria
Kephala. La vârsta de 14 ani a plecat la
Constantinopol ca să lucreze şi să înveţe
carte. Studiază teologia şi scrierile Sfinţilor Părinţi şi începe să-L descopere pe
Hristos în inima sa prin rugăciune, citirea
cărţilor sfinte şi cugetarea la cele
dumnezeieşti. În 1866, la vârsta de 20 de
ani, Sfântul Nectarie pleacă în insula
Chios ca să predea ca învăţător. Chemat
de Hristos în viaţa monahală, intră în
obştea mănăstirii Nea Moni, fiind călugărit la 7 noiembrie 1876, sub numele
de Lazăr. Un an mai târziu a devenit
diacon. Mai târziu, la tunderea în marele
şi îngerescul chip al schimniciei, va primi
numele de Nectarie, pe care l-a purtat
toată viaţa.

Mitropolit de Pentapole

În anul 1885, după terminarea facultăţii
de teologie din Atena, Nectarie este luat
de patriarhul Sofronie ca ucenic la
Alexandria. Este hirotonit preot şi apoi în
1889 mitropolit de Pentapole, o veche
eparhie ortodoxă din Libia superioară. A
slujit ca secretar al Patriarhiei şi ca
predicator la biserica Sfântul Nicolae din
capitala Egiptului, devenind un iscusit
slujitor şi povăţuitor de suflete.
După un an este însă alungat din Egipt
în urma calomniilor unor clerici invidioşi.
Se întoarce la Atena, singur, nebăgat în
seamă, dispreţuit, în mari lipsuri materiale. Aici a fost câţiva ani predicator,
profesor şi director al unei şcoli teologice
pentru preoţi, până în anul 1894, reuşind
să formeze duhovniceşte mulţi tineri

iubitori de Hristos, pe care îi hrănea cu
cuvintele Sfintei Evanghelii şi cu scrierile
Sfinţilor Părinţi. Făcea slujbe misionare
în parohiile din jurul Atenei. Apoi a fost
numit director al şcolii teologice Rizarios,
care forma viitori preoţi, unde a stat 15
ani.

Întemeietor
al mănăstirii Sfânta Treime

În 1904, la cererea mai multor călugăriţe, a fondat mănăstirea „Sfânta
Treime” din insula Eghina, rânduind aici
viaţă desăvârşită de obşte, după tradiţia
Sfinţilor Părinţi. Apoi se retrage definitiv
în această mănăstire în decembrie 1908,
la vârsta de 62 de ani, când îşi dă demisia
din postul de director al şcolii teologice.
Pentru viaţa sa înaltă, Dumnezeu l-a
învrednicit pe Cuviosul Nectarie de harul
Duhului Sfânt. Pentru aceasta mulţi
bolnavi şi săraci alergau la biserica mănăstirii din Eghina şi cereau ajutorul lui.
Mai ales după primul război mondial,
numeroşi săraci şi bolnavi, lipsiţi de orice
ajutor, veneau la el ca la părintele lor
sufletesc. Iar Sfântul Nectarie a dat
poruncă maicilor ce se nevoiau în mănăstirea sa să împartă la cei lipsiţi orice
fel de alimente şi să nu păstreze nimic
pentru ele, căci Dumnezeu, prin mila Sa,
îi hrănea şi pe unii şi pe alţii. Dar şi cei
bolnavi se vindecau cu rugăciunile
fericitului Nectarie, căci se învrednicise
de darul facerii de minuni.
Moare de cancer la 8 noiembrie 1920,
după o suferinţă de un an şi jumătate. Este
înmormântat în mănăstirea sa de către
ieromonahul iconar Sava, care mai târziu
îi pictează prima icoană. În 1953 moaştele
sale au fost mutate într-un mormânt mai
frumos.
La 20 aprilie 1961, Patriarhia Ecumenică din Constantinopol a recunoscut
cultul de care se bucura deja sfântul şi l-a
proclamat sfânt al Bisericii, cu pomenirea
pe 9 noiembrie.

Într-o parohie ortodoxă dintr-un oraş
din America, într-o duminică, enoriaşii îl
aşteptau pe preotul lor să vină la biserică,
însă părintele nu mai apărea... Peste puţin
timp, oamenii au văzut că vine un alt
părinte, cu părul alb, care le-a spus: „Bună
dimineaţa, copiii mei, ce faceţi? Părintele
vostru paroh s-a îmbolnăvit, de aceea am
venit eu să vă slujesc Sfânta Liturghie.
După terminarea slujbei, un credincios
s‑a oferit să-l găzduiască pe părintele nou
în casa sa. Acela însă i-a spus: „Îţi
mulţumesc, dar trebuie să plec, pentru că
am treabă.”; „Dar de unde sunteţi,
părinte?”; „Din Grecia.”; „Şi acolo unde
locuiţi?”; „Locuiesc în Eghina şi mă
numesc Părintele Nectarie. Dacă vreunul
dintre voi va veni în Grecia, să treacă prin
Eghina şi acolo mă va găsi.” Astfel s-au
despărţit. S-a descoperit mai apoi că
părintele acela fusese nimeni altul decât
Sf. Nectarie, care s-a grăbit să înlocuiască
preotul bolnav, pentru a nu rămâne
credincioşii fără Sfânta Liturghie.”
(Gheronda Emanuil Grigoriatul)

Cuvinte pentru vremurile de azi

Spunea Sfântul Nectarie: Lăsaţi toate
grijile pe seama lui Dumnezeu, căci Acela
lucrează pentru voi. Să nu deveniţi mici la
suflet şi să nu vă tulburaţi! Cel Care cercetează cutele cele mai adânci ale sufletelor omeneşti cunoaşte şi poftele
voastre şi are puterea să vă scape de ele,
aşa cum doar El o ştie. Voi să cereţi de la
Dumnezeu şi să nu vă pierdeţi curajul
vostru! Să nu credeţi că, de vreme ce dorul
vostru este sfânt, aveţi dreptul să vă
răzvrătiţi; să nu bănuiţi că rugăciunile
voastre nu sunt auzite. Dumnezeu împlineşte dorinţele voastre în modul în care
voi nu ştiţi. Deci, liniştiţi-vă şi chemaţi-L
pe Dumnezeu. Rugăciunile şi implorările
voastre nu vă duc la desăvârşire ele însele.
La desăvârşire conduce Domnul, Care
vine şi Se sălăşluieşte înlăuntrul nostru,
când împlinim poruncile Lui. Şi una dintre
primele porunci este să se plinească în
viaţa noastră nu voia proprie, ci voia lui
Dumnezeu. Şi să se facă tocmai aşa cum
se împlineşte în Cer de către îngeri. Astfel,
vom putea şi noi să spunem: „Doamne, nu
aşa cum vreau eu, ci cum vrei Tu. Facă-se
voia Ta, precum în Cer şi pe pământ”.
Deci, fără Hristos înlăuntrul nostru, rugăciunile şi cererile ne duc la înşelăciune.
(Glasul Sfinţilor Părinţi, Editura
Egumeniţa, 2008) ✤

Trei zile speciale de hramul
de toamnă al Parohiei Şerban Vodă
După cum bine știm, anul 2022
este declarat în Patriarhia Română drept
„Anul omagial al rugăciunii în viața
Bisericii și a creștinului” și „Anul
comemorativ al sfinților isihaști Simeon
Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de
la Neamț”. Hramul din acest an
al Sfântului Paisie de la Neamț poartă
o încărcătură și o importanță deosebite,
pentru că se împlinesc
300 de ani de la nașterea sa.

S

fântul Paisie de la Neamţ este unul
din marii nevoitori şi înnoitori ai
monahismului românesc din veacul
al XVIII-lea. Este cunoscut şi sub numele
de Paisie Velicicovski. Este pomenit de
Biserica Ortodoxă Română în fiecare an la
data de 15 noiembrie.

Viaţa Cuviosului Paisie de la Neamţ

S-a născut la 21 decembrie 1722 ca fiu al
protopopului Ioan din Poltava, primind la
botez numele Petru.
Luând hotărârea de a se călugări, ajunge
la mănăstirile Liubetki şi Medvedevski.
Nemulţumit de viaţa de aici, ajunge la
Lavra Pecerska din Kiev, unde devine
rasofor. Împreună cu prietenul său, Alexie,
decide să plece în Ţările Române.
Ajuns în Ţara Românească vieţuieşte în
schiturile Dălhăuţi, Trăisteni, Poiana Mărului şi Cârnu. Îi cunoaşte pe schimonahii
Vasile de la Poiana Mărului, Onufrie de la
Cârnu şi alţi părinţi cu viaţă aleasă.
După o vreme ajunge la Sfântul Munte
Athos, unde este tuns în monahism şi unde
se nevoieşte timp de 17 ani. Părăseşte
Sfântul Munte în anul 1763 şi ajunge la
schitul Vărzăreşti, din părţile Buzăului. De
aici se îndreaptă spre Moldova. Este numit
stareţ la Mănăstirea Dragomirna, ctitoria
mitropolitului Anastasie Crimca. Vieţuieşte
aici din anul 1763 până în 1775 când, datorită ocupaţiei austriece, se retrage cu
întreaga obşte la Mănăstirea Secu.
Paisie va primi în dar de la voievodul
Constantin Moruzzi Mănăstirea Neamţ.
Astfel, va lăsa la Secu pe duhovnicul Ilarion
şi se va muta la Neamţ. Numărul vieţuitorilor
nemţeni s-a ridicat la 700, între care erau
moldoveni, munteni, transilvăneni, ruşi,
ucraineni, bieloruşi, greci, bulgari, sârbi şi
chiar foşti necreştini trecuţi la Ortodoxie. În
anul 1791, Paisie a fost hirotesit arhimandrit
de către arhiepiscopul Ambrosie Serebrenikov. În ziua de 15 noiembrie 1794, Paisie a
trecut la cele veşnice şi a fost îngropat în
biserica mare a mănăstirii Neamţ.

Cuviosul Paisie
la Biserica Şerban Vodă

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse
l-a canonizat în 1988. În şedinţa Sfântului

Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 20
iunie 1992, s-a hotărât generalizarea cultului Cuviosului Paisie de la Neamţ şi în
Biserica noastră.
În anul 2009, Biserica Şerban Vodă a
primit din partea Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel al treilea hram şi al treilea
ocrotitor al nostru: Sfântul Paisie de la
Neamţ. Din vara anului 2014 avem şi o
părticică din moaştele sfântului.
Îmi place să cred că alături de acest sfânt
isihast am învăţat să ne apropiem mai mult
de rugăciune, să iubim mai mult sfintele
slujbe şi Taine ale Bisericii, să ne petrecem
mai mult timp citind din Sfânta Scriptură,
Vieţile Sfinţilor sau din scrierile Sfinţilor
Părinţi. Dacă aceste lucruri au contat mult
mai mult în acest an, cu siguranţă Anul
rugăciunii şi Anul Sfinţilor isihaşti nu a
trecut – pentru fiecare dintre noi – în zadar.

Invitaţie la Hram

Ca să simţim din plin bucuria hramului,
vă invităm să participaţi în perioada 13-15

Î

noiembrie 2022 la toate slujbele şi
evenimentele care vor avea loc la Biserica
Şerban Vodă.
Astfel, duminică, 13 noiembrie 2022,
ora 18, va avea loc conferinţa cu tema:
„Practica rugăciunii inimii în tradiţia
isihastă românească (de la Sf. Cuv. Paisie
de la Neamţ până la mişcarea s pirituală
«Rugul aprins» din Bucureşti)”, prezentată
de P. Cuv. Părinte Arhim. Mihail Stanciu de
la Mănăstirea Antim.
Luni, 14 noiembrie 2022, de la ora 17 va
avea loc slujba de priveghere pentru Hram
– Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ.
Marţi, 15 noiembrie 2022, de praznicul
Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ, de la ora 8 va
avea loc Utrenia şi apoi Sfânta Liturghie
arhierească.
Vă invităm la hramul de toamnă al
Parohiei Şerban Vodă pentru a ne cinsti
cum se cuvine ocrotitorul şi de a ne bucura
împreună de slujbele şi evenimentele care
vor avea loc. ✤

Noi hotărâri ale Sfântului Sinod

n ziua de vineri, 28 octombrie 2022, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul
Patriarhiei, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfăşurat
şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Principalele noi hotărâri ale Sfântului Sinod sunt următoarele:
1. Aprobarea propunerii Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei
de canonizare a Ierarhului Martir Neofit Cretanul, Mitropolitul Ţării Româneşti, cu
titulatura: Sfântul Ierarh Martir Neofit Cretanul, mitropolitul Ţării Româneşti şi înscrierea
lui în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, în Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe
Române şi în cărţile de cult în ziua de 16 iunie;
2. Aprobarea alcătuirii a 12 volume cu numele tuturor Sfinţilor din fiecare zi, cinstiţi în
Biserica Ortodoxă Română, cu titlul Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române;
3. Aprobarea includerii în Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, în ziua de 14
noiembrie, a celor 6 Sfinţi din Familia Palama, canonizaţi de Patriarhia Ecumenică în anul
2009 – Sfinţii Cuvioşi Palamiţi: părinţii Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Constanţiu şi
Caloni (Cali), fraţii săi, Teodosie şi Macarie, şi surorile lui, Epiharia şi Teodota (sec. XIV);
4. Aprobarea organizării Întâlnirii Internaţionale a Tineretului Ortodox la începutul
lunii septembrie a anului 2023 la Timişoara, oraşul reşedinţă al Mitropoliei Banatului;
5. Aprobarea textului Slujbei Aducerii moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi (13
octombrie) şi a includerii acestuia în cărţile de cult ale Bisericii Ortodoxe Române;
6. Aprobarea textului Paraclisului Sfântului Cuvios Paisie de la Neamţ şi a includerii
acestuia în cărţile de cult ale Bisericii Ortodoxe Române. (Biroul de Presă al Patriarhiei
Române) ✤

A

Sfinţii Martiri şi Mărturisitori
Năsăudeni Sfinţii Năsăudeni Atanasie Todoran

tanasie Todoran, născut în Bichigiu,
sat de pe Valea Sălăuţei, era dintr-o
familie de ţărani, înrudită cu familia
preoţilor Coşbuc din Hordou, strămoşii
poetului George Coşbuc. Era cunoscător de
carte şi fruntaş în comună. În tinereţe a fost
luat în armata austriacă, dar amânându-i-se
prea mult eliberarea, dezertează şi se întoarce
acasă. Urmărit de oamenii împărăţiei, se
ascunde în munţi, apoi se refugiază în
Moldova, slujind acolo. Un act al domnitorului
Mihai Racoviţă consemnează eliberarea din
oaste a lui Atanasie, în vârstă de 74 de ani,
după ce a fost 13 ani căpitan, şi ridicarea sa la
rang de răzeş.
A fost închis câţiva ani în Turnul Dogarilor
din cetatea Bistriţei pentru dezertarea sa.
Întorcându-se în satul său, unde nu mai era
biserică ortodoxă, refuză spovedirea şi împărtăşirea fiului său de preotul unit, îngropându-şi
băiatul în ritul credinţei strămoşeşti.
În anii 1761-1762 tratează, alături de alţi
fruntaşi, cu guvernul din Viena militarizarea
a 21 de comune de pe Valea Bichigiului,
Sălăuţei şi Someşului Mare. Românilor
năsăudeni li se promite că vor beneficia de
înlesniri, iar Todoran cere ca după înfiinţarea
regimentului de graniţă românii să nu fie

din Bichigiu, Vasile Dumitru din
Mocod, Marin Grigore din Zagra
şi Vasile Oichi din Telciu au fost
apărători ai credinţei strămoşeşti
şi ai neamului românesc
şi au suferit martiriul
în ziua de 12 noiembrie 1763.

siliţi să-şi lepede credinţa, aşa cum se
întâmpla de decenii cu românii transilvăneni.
Dar curând condiţiile acordului sunt uitate,
iobăgia nu este ridicată, iar convertirea la
catolicism continuă.
La 10 mai 1763, la Salva este organizată
sfinţirea drapelelor de luptă şi depunerea
jurămintelor de către nouă companii ale
Regimentului de graniţă nou înfiinţat. Generalul Bukow vine să primească jurământul
grănicerilor năsăudeni. Dar din rândurile
militarilor iese în faţă, călare, „moş Tănase
Todoran”, în vârstă de 104 ani, care le ţine
grănicerilor o cuvântare. Printre altele, le
spune: „De doi ani noi suntem grăniceri şi
carte n-am primit de la înalta împărăteasă că
suntem oameni liberi! - şi apoi aşa nu vom
purta armele, ca sfânta credinţă să ne-o
batjocorească! Jos armele!”. Mişcaţi de

aceste cuvinte, grănicerii aruncă armele jos,
în semn de protest şi nesupunere şi se alătură
lui Atanasie Todoran.
Pentru aceasta, la 12 noiembrie 1763, pe
acelaşi platou de la Salva are loc execuţia
celor vinovaţi de revolta din luna mai:
Atanasie Todoran este frânt pe roată de sus în
jos, iar capul îi este legat de o roată. Sunt
martirizaţi prin spânzurare, Vasile Dumitru
din Mocod, Grigore Manu din Zagra şi Vasile
Oichi din Telciu, alţi nouăsprezece oameni
fiind bătuţi cu vergi, mulţi murind sub
lovituri. Capetele celor martirizaţi sunt
ridicate pe pari la poarta caselor lor, iar bucăţi
din trupurile lor sunt aşezate la răspântii de
drumuri. Încununându-se cu moarte
martirică, Atanasie şi-a vărsat plin de curaj
sângele pentru credinţa strămoşească şi
drepturile românilor transilvăneni. ✤

Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi – 11 noiembrie

Z

ece lucruri mai puţin ştiute despre
Sf. Mina, grabnic ajutător al celor
păgubiţi şi unul dintre cei mai
cunoscuţi sfinţi egipteni ai Ortodoxiei:
1. Sf. Mina s-a născut în apropiere de
Memphis, vechea capitală a faraonilor. A
trăit în vremea împăraţilor romani Diocleţian şi Maximian.
2. Se înrolează în armata imperială, dar
o părăseşte imediat, pe 23 februarie 303,
când Diocleţian a emis primul edict de persecutare a creştinilor, dedicându-se întru
totul vieţii ascetice.
3. După un timp, părăseşte deşertul în
care se nevoia şi ajunge în oraşul Cotyaeum
(Turcia), în preajma unei sărbători păgâne,
şi îşi mărturiseşte fără nicio rezervă credinţa în Hristos.
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4. În urma acestui fapt, este luat de câţiva
soldaţi şi ajunge în faţa prefectului Pyrrhus,
care îl îndeamnă să se lepede de Hristos.
Pentru că a refuzat, i s-au tăiat mai întâi
mâinile şi picioarele, apoi capul.
5. Conform tradiţiei, sora Sf. Mina i-a
luat trupul şi l-a dus în Alexandria, pentru
a-l îngropa. După ce persecuţia împotriva
creştinilor a încetat, Patriarhului Atanasie
al Alexandriei i s-a arătat în vis un înger,
care i-a spus să mute moaştele Sf. Mina în
Deşertul de Vest.
6. Ajungând la marginea Lacului Mariut,
cămila pe care era aşezat trupul Sfântului
nu a mai vrut să se mişte din loc. Patriarhul,
alături de credincioşi, a interpretat acest
lucru ca pe un semn de la Dumnezeu şi a
aşezat trupul Sf. Mina într-o groapă, exact
în acel loc.

7. Conform Sinaxarului, nimeni nu a
ştiut nimic multă vreme despre locul în care
au fost îngropate osemintele Sf. Mina până
când, într-o zi, un păstor s-a vindecat, trecând pe acolo, alături de turma sa.
8. Locul a devenit cunoscut între creştini
în scurt timp. Însăşi fiica Sf. Împărat
Constantin cel Mare a ajuns aici şi s-a
vindecat de lepră.
9. În urma acestei minuni, Sf. Mina i s-a
arătat în vis împăratului şi i-a spus că în
acel loc se află înmormântat trupul său.
10. Drept mulţumire, împăratul a construit
o biserică şi a aşezat aici racla cu moaştele
sfântului. Aşa a luat naştere „Abu Mena”,
oraşul Sf. Mina, unul dintre cele mai vestite
locuri de pelerinaj din lume. (Cătălin
Acasandrei - 10 informaţii care ne ajută să
îl cunoaştem mai bine pe Sf. Mina) ✤

Programul bisericii Şerban Vodă ÎN PERIOADA 6-13 noiembrie 2022
ZIUA
ORA
Duminică 6.11 0800-1200
		
Luni 7.11
1700-1900
Marţi 8.11
0800-1200
		
Miercuri 9.11
0730-0930
1700-1900
Vineri 11.11
0730-0930
1700-1900
Sâmbătă 12.11
0700-0930
Duminică 13.11 0800-1200
		

SLUJBE/activităţi
Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair)
Utrenia, Sfânta Liturghie
Slujba de priveghere
†) Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor
cereştilor puteri – Utrenia, Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie
Sfântul Maslu
Sfânta Liturghie
Vecernie
Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea celor adormiţi
Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv)
Utrenia, Sfânta Liturghie
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