DIN ACTUALITATE

9 Octombrie 2015

Ceai “bun de suflet”
la Parohia Vladimirescu II

Urmare a recomandării
Sectorului Social-Filantropic din cadrul Arhiepiscopiei Aradului, ca în
perioada 1-4 octombrie
2015 să se desfășoare
întâlniri cu oamenii vârstnici din comunitățile
locale și la Parohia Vladimirescu II s-a organizat
întâlnirea cu titlul generic: Ceai „bun de
suflet”, aflat la a doua
ediție.
Astfel, în ziua de 3 octombrie 2015, după săvârșirea slujbei vecerniei, preotul împreună cu credincioșii prezenți (care, de această
dată, au fost, mai ales, persoane vârstnice) s-au adunat în curtea locașului de cult, în jurul unor mese pregătite de credincioasele din Comitetul Parohial.
Scopul principal a fost acela de a-i asculta pe cei mai în vârstă cu problemele și necazurile lor, dar și cu
bucuriile și realizările lor. Discuțiile au fost sincere și călduroase, cei mai în vârstă exprimându-și bucuria
întâlnirii cu preotul lor în aceste condiții, nu doar în cadrul slujbelor divine.
La final s-a simțit nevoia și bucuria de a mulțumi reprezentanților Arhiepiscopiei Aradului, care au avut
această inițiativă și a fost exprimată nădejdea că astfel de întâlniri se vor mai desfășura și în viitor.
Pr. Prof.
DACIAN-EMILIAN NAN
Parohia Ortodoxă Vladimirescu II

De la Casa
de Ajutor Reciproc
a Pensionarilor Arad
Principalul obiectiv al Casei de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor (C.A.R.P.) Arad
este acela de a sprijini membrii săi, prin asigurarea unor servicii gratuite sau cu preț redus,
în mai multe domenii: asistență medicală,
stomatologică, fizioterapie, cantină, magazine
de tip Economat, magazine de pompe funebre, băi termale, Casă de Retragere pentru
Persoanele Vârstnice, asistență juridică, precum și activități culturale, excursii, conferințe,
simpozioane, lucrări de carte, bibliotecă, cor,
club, etc.
C.A.R.P. Arad acordă membrilor
săi:
- ajutoare de urgență, nerambursabile;
- compensații din contravaloarea biletelor
de tratament sau odihnă;
- compensații din contravaloarea facturilor
achitate pentru proteze, ochelari, dantură,
etc;
- ajutoare pentru deces (în valoarea de
450 lei) și car mortuar gratuit;
- împrumuturi cu un comision fix de administrare, cuprins între 9% și 14%.
Se pot înscrie persoane și membrii
de familie, cu același nume (pensionari), cu vârsta până la 75 de ani.
Informații suplimentare se pot obține
la numărul de telefon: 0756-277.257.
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Momentul de spiritualitate
l Evanghelia din Duminica a 20-a după Rusalii:
Pilda Semănătorului - 11 octombrie
Ieşit-a semănătorul să semene sămînţa sa. Şi semănînd el,
una a căzut lîngă drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au mîncat-o. Şi alta a căzut pe piatră, şi, răsărind,
s-a uscat, pentru că nu avea umezeală. Şi alta a căzut între
spini şi spinii, crescînd cu ea, au înăbuşit-o. Şi alta a căzut pe
pămîntul cel bun şi, crescînd, a făcut rod însutit. Acestea
zicînd, striga: Cine are urechi de auzit să audă. Şi ucenicii Lui
Îl întrebau: Ce înseamnă pilda aceasta? El a zis: Vouă vă este
dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei lui Dumnezeu, iar celorlalţi
în pilde, ca, văzînd, să nu vadă şi, auzind, să nu înţeleagă. Iar
pilda aceasta înseamnă: Sămînţa este cuvîntul lui Dumnezeu.
Iar cea de lîngă drum sînt cei care aud, apoi vine diavolul şi
ia cuvîntul din inima lor, ca nu cumva, crezînd, să se mîntuiască. Iar cea de pe piatră sînt aceia care, auzind cuvîntul, îl
primesc cu bucurie, dar aceştia nu au rădăcină; ei cred pînă
la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. Cea căzută
între spini sînt cei ce aud cuvîntul, dar umblînd cu grijile şi cu
bogăţia şi cu plăcerile vieţii, se înăbuşă şi nu rodesc. Iar cea
de pe pămînt bun sînt cei ce, cu inimă curată şi bună, aud
cuvîntul, îl păstrează şi rodesc întru răbdare. (Luca 8, 5-15)
În această Pildă a Semănătorului, credința omului capătă
mai multe forme; astfel că, Mântuitorul ne prezintă aici patru
tipologii ale firii umane. Prima, este tipologia omului indiferent, nepăsător; acesta nu primește cuvântul lui Dumnezeu ci
caută în toate direcțiile ideologii filosofice sau gnostice sperând să găsească Adevărul, dar sfârșind într-o nebunie mentală negăsind nicicum calea spre Mântuire. A doua tipologie
este cea a omului care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, îl
primește însă, la prima încercare a vieții intră în deznădejde,
lepădându-se și devine slab pierzând prea ușor ceea a primit
de la Dumnezeu, neluptând pentru Credință. A treia categorie de oameni sunt cei înrădăcinați în tot felul de patimi grele,
iar momentele de pocăință a acestora nu sunt sincere și adevărate. Pentru aceștia, patima este prea grea pentru a putea
primi virtuțile pe care Dumnezeu le seamănă în inima noastră.
A patra și cea din urmă tipologie este a celor care aud, primesc și caută să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare,
după putința lui încearcă să facă bine, să-și respecte și ajute
semenul rodind astfel sămânța care Dumnezeu a sădit-o în
inima sa.
În concluzie, chiar dacă mulți dintre noi ne regăsim în
primele „semințe” ale pericopei, niciodată nu e prea târziu
pentru a trece la un nivel superior din punct de vedere al
Spiritualității, Moralei și Eticii, care ne sunt trepte spre Împărăția lui Dumnezeu.
l Evanghelia din Duminica a 21-a după Rusalii - 18
octombrie
În vremea aceea s-a dus Iisus într-un oraş numit Nain, şi
împreună cu Dânsul mergeau mulţi ucenici ai Lui şi popor
mult. Iar când s-au apropiat de poarta oraşului, iată scoteau
un mort, singurul fecior al maicii sale, şi era ea văduvă; iar din
oraş popor mult era cu dânsa. Şi, văzând-o Domnul, I s-a
făcut milă de ea şi i-a zis: nu mai plânge. Atunci, apropiinduse, s-a atins de cosciug, iar cei care-l duceau au stat şi El a
zis: tânărule, ţie îţi zic, scoală-te! Iar cel ce fusese mort s-a
sculat în sus şi a început să vorbească. Iar Iisus l-a dat maicii
sale. Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu,
zicând: un prooroc mare s-a ridicat între noi, şi Dumnezeu a
cercetat pe poporul Său. (Luca 7, 11-16)
Această pildă, a bunătății, a milei și a înțelegerii
Mântuitorului față de durerile omenești, transmite multe
învățături folositoare pentru fiecare dintre noi. Una dintre
acestea este convingerea că, prin minunea săvârșită, Iisus
Hristos este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu; căci nimeni nu
poate să redea viața decât Însuși Creatorul ei.
Prin învierea tânărului din Nain, Iisus Hristos a mai arătat o
dată lumii că este stăpânul vieții și învingatorul morții; prin
însăși Învierea Sa, Mântuitorul a redat firii umane îndumnezeirea iar de atunci moartea nu mai există. Ea este doar despărțirea sufletului de trup, când Dumnezeu din iubire ne cheamă
la El. Părintele Liviu Burlacu într-una din predicile sale spune
că „momentul despărţirii sufletului de trup este ziua de naştere a creştinului în Împărăţia lui Dumnezeu cea cerească”
Într-o succintă concluzie, scopul cel dintâi al acestei minuni
săvârșite de Iisus Hristos, a fost să redea viața tânărului pentru a-i fi sprijin și mângâiere mamei – ”Iar Iisus l-a dat maicii sale” - și nu pentru a lupta cu deșertăciunile acestei vieți.
DAN CRIȘAN
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