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Duminica a 22-a după Rusalii
(Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr)

Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare;
Sf. Cuv. Gheorghe,
Mărturisitorul din Drama

E

ste singurul loc din Noul Testament în care sunt prezentate
dovezi raţionale pentru a justifica
nemurirea sufletului. Graniţa dintre
aceste două tablouri o constituie moartea.
Toţi vom muri. Toţi trecem dincolo şi vom
fi uitaţi, aşa cum şi noi îi uităm pe mulţi.
Ni se pare că între noi şi cei de dincolo se
aşterne o tăcere adâncă. Plecăm cu toţii
dincolo, cu faptele noastre. Ne vom întâlni
dincolo cu tot ce am făcut, chiar şi cu cele
ascunse. Le vom vedea pe toate. Îi vom
vedea pe toţi cei cărora le-am făcut bine
şi pe cei cărora le-am făcut rău. Repet,
plecăm cu faptele noastre.
Deci vorbeam despre două tablouri. În
primul tablou vedem un bogat, fără nume,
ce-şi ducea viaţa în lux şi în plăceri. Şi un
sărac, Lazăr, plin de bube, smerit, tăcut,
resemnat, care-şi petrecea zilele sale
amare pe la porţile curţii bogatului. Nici
un dialog. Dar iată că viaţa celor doi, pe
rând, se sfârşeşte, şi doar smeritul Lazăr
ajunge în sânul lui Avraam.
Al doilea tablou, cu dialog, se petrece
de acum în eternitate. În această a doua
parte a parabolei, bogatul şi săracul mor
şi sunt arătaţi în faţa lui Dumnezeu. Dacă
în modul lor de viaţă şi al trăirilor pe
pământ este o mare deosebire, să cunoaştem că în moartea lor deosebirea este şi
mai mare. Sufletul lui Lazăr, cel ce
pătimise timp îndelungat pe pământ, este
dus de îngeri în raiul fericit, pentru vecie.
Despre bogat se spune numai atât: că a
murit şi a fost îngropat; trupul s-a dus în
pământ, iar sufletul în chinuri, în iad.
Din iad, ridicându-şi ochii, bogatul îl
vede pe Avraam şi-l recunoaşte pe Lazăr.
Şi începe un dialog cu Avraam în care
distingem clar cele trei însuşiri ale
sufletului: raţiunea, sentimentul şi voinţa.
Raţiunea bogatului o descifrăm în cuvintele: „Părinte Avraame, fie-ţi milă de

Să vieţuim
în duh
de rugăciune
şi milostenie

Sfânta Evanghelie rânduită pentru astăzi cuprinde, printre altele, argumente raţionale
pentru dovedirea nemuririi sufletului. Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr
se petrece pe două planuri: aici şi dincolo. Cuprinde deci două tablouri: în primul tablou
se prezintă viaţa de aici, fără dialog, şi în al doilea - viaţa de dincolo, cu dialog.
mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful
degetului în apă şi să-mi răcorească
limba, căci mă chinuiesc în această
văpaie!” Avraam însă îi răspunde: „Fiule,
adu-ţi aminte că tu ai primit cele bune ale
tale în viaţa ta, iar Lazăr, asemenea, pe
cele rele; şi acum aici el se mângâie, iar tu
te chinuieşti. Şi, peste toate acestea, între
noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, ca
aceia care voiesc să treacă de aici la voi să
nu poată, nici cei de acolo să treacă la
noi.”
Mai departe sunt puse în evidenţă a
doua şi a treia trăsătură a sufletului:
sentimentul şi voinţa. Bogatul îl imploră
pe Avraam: „Rogu-te, dar, părinte, să-l
trimiţi în casa tatălui meu, căci am cinci
fraţi, să le spună lor acestea, ca să nu vină
şi ei în acest loc de chin.” Iar Avraam îi
răspunde pe măsură: „Au pe Moise şi pe
proroci; să asculte de ei.” Bogatul insistă,

încercând să-l înduplece: „Nu, părinte
Avraam, ci, dacă cineva dintre morţi se
va duce la ei, se vor pocăi.” Răspunsul
este final şi profetic: „Dacă nu ascultă de
Moise şi de proroci, nu vor crede nici dacă
ar învia cineva din morţi.”
Câteva învăţături putem trage din acest
text evanghelic: morţii noştri se văd între
ei şi ei ne văd şi pe noi. Ei aşteaptă de la
noi să înmulţim rugăciunea pentru ei,
căci ei acolo nu mai pot face nimic. Doar
noi până la judecata din urmă le putem
ameliora starea în care se află prin
rugăciunea Bisericii şi prin multă milostenie. De aceea Biserica a rânduit ca
înaintea acestei Duminici să se facă
pomenirea morţilor: Moşii de toamnă.
Aşadar este bine să ne rugăm pentru ei şi
pomenirea lor să nu înceteze în Biserică.
Amin! ❖
Părintele Dinu

Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail
şi Gavriil şi al tuturor puterilor cereşti
Este o sărbătoare dedicată îngerilor, iar numele ei complet este „Soborul mai-marilor
Arhistrategi (căpetenii) Mihail şi Gavriil şi a tuturor Puterilor cereşti celor fără de trupuri”.
Așadar în data de 8 noiembrie prăznuim toate cetele îngereşti.

A

ceastă sărbătoarea se ţine de cincisprezece secole, iar la origine a fost
doar o prăznuire a Sf. Arhanghel
Mihail, se pare a sfinţirii unei biserici din
Constantinopol cu hramul Sf. Arhanghel
Mihail. Mai apoi sfera sărbătorii a fost lărgită,
cinstindu-se şi Sf. Arhanghel Gavriil. În
final, sărbătoarea a devenit o zi de prăznuire
a tuturor cetelor îngereşti.
De ce „Soborul”
Sfinţilor Arhangheli?
Tradiţia ne spune cum Sf. Arhanghel Mihail
a pus capăt revoltei îngerilor răi. Când Satana a
căzut împreună cu cei care l-au urmat în
răzvrătirea lui, Sf. Arhanghel Mihail ar fi spus:
„Să luăm aminte! ...la ce au pătimit cei ce erau
împreună cu noi zidiţi şi cum se împărtăşeau
cu noi din dumnezeiasca lumină. Să luăm
aminte cum, îndată, din lumină s-au prefăcut
în întuneric pentru mândria lor şi din înălţime
au fost aruncaţi jos, în adînc.” Îndată, toate
cetele îngereşti au început să cânte cântare de
laudă Sfintei Treimi. 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.”
(din Vieţile Sfinţilor pe luna noiembrie).
Cine sunt Sf. Arhangheli
Mihail şi Gavriil?
Sf. 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.
El este cel care l-a întărit pe Iosua, fiul lui Navi,
înainte de începerea cuceririi Canaanului.
Sf. Arhanghel Gavriil este binevestitorul
Naşterii Domnului şi a Sf. Ioan Botezătorul.
El i-a tâlcuit prorocului Daniel viziunile. A
vestit naşterea Fecioarei Maria, hrănind-o pe
Aceasta în Sfânta Sfintelor. Tot el este cel
care, după tradiţie, a prăvălit piatra de la uşa
mormântului Mântuitorului şi a şezut
deasupra ei. Deci Sf. Arhangheli Mihail şi
Gavriil sunt îngerii cei mai cunoscuţi nouă şi
care apar foarte des în textele Sf. Scripturi.
Despre ierarhia cerească
În această ierarhie, arhanghelii sunt numai o
ceată. Sunt de fapt trei triade, adică trei grupuri
de câte trei. Cea mai de sus triadă este cea a
serafimilor, heruvimilor şi tronurilor cereşti; a
doua este a Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail
şi Gavriil şi al tuturor puterilor cereşti, stăpâniilor, domniilor şi puterilor; mai jos,
începătoriile, arhanghelii şi îngerii. Cei de sus,
triada din apropierea Sfintei Treimi, în

iconografie sunt înfăţişaţi fără trup omenesc.
Serafimii şi heruvimii sunt înfăţişaţi cu şase
aripi, heruvimii şi cu ochi mulţi, iar tronurile,
ca nişte cercuri ca de foc, cu aripi, plini de
lumină şi de văpaie (semnul dragostei), care
slujesc lui Dumnezeu. Ceilalţi, arhanghelii şi
îngerii, toţi, când s-au arătat în istoria neamului
omenesc, totdeauna au purtat trup omenesc.
Aşa apar şi Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil.
Cultul îngerilor
în Biserica Ortodoxă
În primele secole, cultul îngerilor a fost un
subiect destul de controversat, pentru că, de
pildă, gnosticii aveau un cult exagerat pentru
aceştia, considerându-i intermediari obligatorii între Dumnezeu şi oameni. Păgânii confundau divinităţile locale cu îngerii. Iar la
evrei, secta esenienilor refuza închinarea
directă la Dumnezeu, rugându-se îngerilor.
De aceea Sf. Apostol Pavel le va spune
colosenilor: „Nimeni să nu vă smulgă biruinţa
printr-o prefăcută smerenie şi printr-o făţarnică închinare la îngeri, încercând să pătrundă
în cele ce n-a văzut şi îngâmfându-se zadarnic
cu închipuirea lui trupească.“ (Col. 2, 18) În
Biserica Ortodoxă, cultul sfinţilor îngeri s-a
dezvoltat armonios şi prezintă mai multe
forme de exprimare: invocarea puterii lor în
rugăciuni, consacrarea unei zile pe săptămână
(luni), slujbe speciale (Acatiste, Canoane),
rugăciuni şi imne, biserici închinate lor şi
sărbători rânduite în cinstea lor. ❖

„Mergem, copilul meu, să te facă Arhanghelul Mihail bine!”

P

ovesteşte domnul Argiris Malidakis,
în vârstă de 91 ani, locuitor din
Kalimnos, minunea pe care a
trăit‑o ca martor ocular în Mănăstirea
Panormitului din Symi, în timpul
sărbătorii Sfântului Arhanghel Mihail,
acum aproximativ 50 ani:
„Mă pregăteam, împreună cu soţia şi
cu copiii mei, să mergem să ne închinăm
Taxiarhului în Symi, pentru sărbătoarea
acestuia, dar nu exista vreun mijloc de
transport. Căpitănia portului ne-a
anunţat că va trece un vas care transportă
lemne şi fier pentru mănăstirea din Symi
şi că doar acesta ar putea să ne ia şi pe
noi. Ne-am îmbarcat pe vas. Acolo am
întâlnit o femeie care mergea împreună
cu copilul ei orb să se închine, la fel ca
noi. Şi astfel ne-am cunoscut pe durata
călătoriei.
Când am ajuns la Panormit, era foarte
multă lume şi era greu să găsim un loc
unde să ne odihnim. Într-un sfârşit am
găsit un pat unde i-am culcat pe copiii
noştri împreună cu celălalt copilaş orb.
În timpul nopţii am auzit că era slujba
Sfintei Liturghii în biserică, iar mama

copilaşului l-a trezit pe acela spunându‑i:
„Mergem, copilul meu, să te facă Sfântul
Mihail bine!”. Cu acest motiv ne-am
sculat şi noi şi am mers toţi la slujbă.
Întâi s-au închinat icoanei Sfântului
Arhanghel copilul orb împreună cu mama
sa, apoi am urmat noi ceilalţi. După
aproximativ 10 minute, copilul acela a
început dintr-odată să facă câteva
mişcări bruşte şi neobişnuite cu mâinile
şi să strige: „Mamă, mamă, mamă, văd!”.
Mama lui atunci a început să strige:
„Copilul meu vede, copilul meu vede,
copilul meu vede!”.
S-a îndreptat îndată spre icoana
Sfântului Arhanghel Mihail, a îmbrăţişat‑o şi apoi a continuat să strige şi să
se bucure. Credincioşii care se aflau în
biserică au ridicat copilul pe braţele lor
şi au mers în faţa icoanei pe care au
sărutat-o cu toţii.
Vestea minunii s-a răspândit repede,
astfel că veneau zilele următoare mulţi
oameni, din diverse zone, pentru a-l
vedea pe copilul care se vindecase şi să
se închine Marelui Arhanghel Mihail.
(Preluare text - doxologia.ro) ❖

Cenaclul Lumină Lină în concert

„Bat clopote cântând reîntregirea”

De drag de Ardeal
Şi Doamne, la noapte mă cheamă la tine,
Ştergarul e gata, lumină am aprins,
Sau dacă mai crezi, încă-o viaţă mă ţine,
Dar nu-mi fie dorul de ţară învins.
Ştiu Doamne, că acolo în cer sunt toţi sfinţii,
Cui las însă nucul şi prunul din deal,
Şi satul, şi holda, şi visele minţii,
Şi cum să trăiesc fără sfântul Ardeal?
Of Doamne, nu ştiu dacă limba română,
În cer e vorbită de îngerii Tăi,
Scot stele din ea, ca din veche fântână,
Şi apoi le revărs peste ape şi văi.
Da Doamne, aşa e sădit ardeleanul,
Şi orb de ar fi el se roagă în val,
Icoana Măicuţei îi este limanul,
Când lacrimi revarsă, aici în Ardeal.

Duminică, 4 noiembrie 2018, la ora 1600, Cenaclul „Lumină Lină” va prezenta la biserica
Şerban Vodă un spectacol extraordinar cu titlul „Bat clopote cântând reîntregirea”,
Menţionăm participarea specială a Părintelui Doru Gheaja, autorul faimoaselor cântece
patriotice „Așa-i românul”, „Tu, Ardeal”, „Cântecul lui Ștefan cel Mare”, „Măi, Ardeal”. Tu Doamne, ascultă-mă, lasă-mi povara,

A

ş dori mai întâi să vi-l fac cunoscut
pe conducătorul acestui inedit
cenaclu. Dar despre părintele
Cătălin Dumitrean este foarte greu să
vorbeşti în câteva rânduri. Căci activităţile
extrem de variate desfăşurate, implicarea
totală în fiecare dintre ele, te fac să te
gândeşti când are timp să le facă pe toate.
Mărturisesc că nu ştiam prea multe lucruri
despre părintele, dar căutând informaţii
despre Cenaclul „Lumină lină”, pe care l-a
înfiinţat în anul 2009, am fost copleşită de
varietatea preocupărilor sale pe care le pune
în slujba menirii sale pastorale.
Preot misionar, realizator de emisiuni de
radio şi televiziune, colaborator la numeroase
publicaţii scrise, părintele Cătălin Dumitrean
este cunoscut în Ardeal nu numai pentru
activitatea lui în mass-media, ci şi pentru
ctitoriile sale bisericeşti: a clădit, de la firul
ierbii, două biserici, „Sf. Nectarie” (Spitalul
de Boli Pulmonare din Sibiu) şi „Sf. Ioan
Iacob Românul” (Spital Azil Sibiu) unde şi
slujeşte, şi trei mânăstiri: „Sf. Ioan Iacob
Românul”, la Răşinari, „Sf. Ilie”, la Pelişor,
şi „Înălţarea Domnului”, la Veştem.
A fondat şi conduce Cenaclul „Lumină
Lină” din care fac parte mai ales tineri, care
a prezentat în faţa românilor mai bine de 400
de spectacole de muzică şi poezie creştină,
în ţară şi în străinătate. Părintele spune că
Cenaclul îşi propune să ajungă în cât mai
multe sate şi oraşe şi să trezească istoria din
letargie. Să fim lângă oamenii simpli, să
ajutăm preoţii în misiunea lor şi să refacem
România eternă. Să aducem România mai
aproape de Mântuitorul Iisus Hristos. Şi mai
ales membrii cenaclului speră să schimbe
rutina şi nepăsarea. „Vrem o biserică mai vie
şi credincioşi mai plini de iniţiative. Şi să-i
reînvăţăm pe fraţii noştri iubirea”, spune

părintele Cătălin Dumitrean.
Dar poate cea mai frumoasă descriere a
Cenaclului „Lumină lină” a făcut-o părintele
– care scrie şi poezii - printr-o metaforă:
„Ducem lacrimile Maicii Domnului în
inimile oamenilor şi purtăm dorurile
românilor spre cer. Doar, doar, vom simţi
din nou învierea poporului român” ❖

Î

De a fi rob iubirii şi nu un stăpân,
Şi dacă prin moarte, mi-e dată ocara,
Învie-mă Doamne, dar tot ca român!

Acum însă Doamne, aprind o lumină,
Te cânt, cu un stih de sfinţit ideal,
Pofteşte în casă, cu mine la cină,
Cum seamănă raiul, cu dragul Ardeal!
Părintele Cătălin Dumitrean

Să-l cinstim pe ocrotitorul nostru

n data de 15 noiembrie biserica
noastră sărbătoreşte hramul acestui
mare sfânt al Bisericii, părintele
neoisihasmului şi al Filocaliei româneşti,
Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ.
Vrem să fim împreună la acest praznic
luminos, de aceea vă invităm să
participaţi în număr cât mai mare la
slujbele din 14 şi 15 noiembrie. Vă
rugăm să fiţi alături de noi – ca într-o
mare şi frumoasă familie – şi la
pregătirile ce se fac pentru cinstirea

cum se cuvine a ocrotitorului parohiei
noastre. Dorim, ca de obicei, să oferim
pachete tuturor celor care vin la hramul
nostru. De aceea, contăm şi pe dvs.
pentru a contribui benevol, din dragoste,
pentru ca darurile noastre să ajungă la
cât mai mulţi oameni nevoiaşi. Care au
nevoie atât de gândul nostru bun, cât şi
de milostenia noastră. Vă aşteptăm la
hram, să înmulţim dragostea, bucuria şi
cinstirea adusă Sfântului Cuvios Paisie
de la Neamţ. ❖

Orarul Centrului Parohial pentru copii si tineret
Ziua	Ora
Meditaţii
Cine răspunde
Luni
1800-1900 Matematică – clasele VII-VIII
Prof. Germina Stuparu
Marţi
1400-1500 Limba română / matematică – clasa a IV-a Prof. Georgeta Rusescu
Vineri 1430-1600 Limba română – clasele VII-VIII
Prof. Cristina Cioabă
Sâmbătă 1430-1600 Matematică – clasele VII-VIII
Ing. Paul Tomescu
Programul bisericii Şerban Vodă ÎN PERIOADA 4 - 11 NOIEMBRIE 2018
ZIUA	ORA	SLUJBE/activităţi
Duminică 4 noiembrie 0800-1200 Duminica a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr)
		
Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 7 noiembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie
1700-1930 Sfântul Maslu
Joi 8 noiembrie
0800-1200 †) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril şi al tuturor cereştilor puteri
		
Utrenia, Sfânta Liturghie
Vineri 9 noiembrie
0730-0930 Sfânta Liturghie
1700-1930 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 10 noiembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor
1800-1830 Vecernie
Duminică 11 noiembrie 0800-1200 Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv)
		
Utrenia, Sfânta Liturghie

Sfântul Ierarh
Nectarie de la Eghina
Sfântul Nectarie din Eghina (1846-1920) a fost episcop al Pentapolei şi ctitor
al mănăstirii „Sfânta Treime” din insula Eghina. În 1961 Sfântul Sinod al Bisericii
Constantinopolului l-a canonizat, prăznuirea lui făcându-se în ziua de 9 noiembrie.

S

fântul Nectarie s-a născut la 1
octombrie 1846 în Silivria,
Tracia, într-o familie săracă de
pe malul mării Marmara. Părinţii săi,
Dimos şi Maria Kephala, i-au dat
numele de Anastasios. La vârsta de 14
ani a plecat la Constantinopol ca să
lucreze şi să se şcolească.
În 1866, la vârsta de 20 de ani, Sfântul
Nectarie pleacă în insula Hios ca să
predea ca învăţător. Aici devine călugăr,

C

cu numele de Lazăr, la 7 noiembrie
1876, în mănăstire Nea Moni. Un an
mai târziu este hirotonit diacon, apoi,
prin generozitatea unui creştin bogat
din insulă şi cu ajutorul Patriarhului
Sofronie al Alexandriei, îşi completează
studiile la Atena şi absolvă, în 1885,
Facultatea de Teologie din Atena. Pleacă
apoi la Alexandria (Egipt), unde este
hirotonit preot. Câţiva ani mai târziu, în
1889, este hirotonit episcop al Pentapolei
(episcopie corespunzând în acea vreme
Libiei superioare) de către Patriarhul
Sofronie, care-l numeşte şi predicator,
secretar patriarhal şi reprezentant al său
la Cairo.
Însă după numai un an a fost alungat
din Egipt în urma calomniilor unor
clerici invidioşi. Se întoarce la Atena,
singur, nebăgat în seamă, dispreţuit, în
mari lipsuri materiale. Câţiva ani va fi
predicator (l891-1894), iar mai apoi este
numit director al şcolii teologice
Rizarios. 15 ani va ocupa această
funcţie.
În 1904, la îndemnul mai multor

călugăriţe, ctitoreşte mănăstirea „Sfânta
Treime” din insula Eghina, azi unul din
marile locuri de pelerinaj din lumea
ortodoxă. În decembrie 1908, la vârsta
de 62 de ani, Sfântul Nectarie îşi dă
demisia din postul de director al şcolii
teologice şi se retrage în mănăstirea sa
din Eghina, unde rămâne până la
sfârşitul vieţii.
Domnul îl cheamă la Sine la 9
noiembrie 1920, după o suferinţă de
peste un an şi jumătate. A fost înmormântat în mănăstirea sa de către
ieromonahul iconar Sava, care mai
târziu a pictat prima icoană a sfântului.
În 1953 moaştele sale au fost mutate
într-un mormânt mai frumos. Pomenirea
mutării moaştelor sale se face în ziua de
3 septembrie.
Despre minunile Sf. Nectarie, mai
ales vindecări de cancer şi alte boli
grave, ce se săvârşesc la moaştele sale
sau la ungerea cu untdelemn de la
candela sa, s-au scris nenumărate cărţi
în Grecia, care în parte au fost traduse
şi în româneşte, dar şi în Romania. ❖

Sfântul Nectarie mijloceşte găsirea unui loc de muncă

u ajutorul Domnului voi găsi şi
eu cuvintele potrivite pentru a
mărturisi minunile înfăptuite
de Sfântul Nectarie în viaţa mea...
Acum un an şi aproximativ patru-cinci
luni îmi pierdeam locul de muncă. Asta
pentru că nu mai suportam atmosfera de
denigrare a demnităţii umane, stresul şi
tratamentele angajatorului aplicate
fiecăruia în parte.
După aceasta a urmat o perioadă
grea. În acele momente criza încă nu-şi
făcuse simţită prezenţa de-a binelea,
dar tot se găseau cu greu locuri de
muncă.
Am depus CV-uri peste CV-uri, am
mers la interviuri, am încercat şi am
sperat.
Parcă era un făcut... chiar şi pentru
locurile ce nu necesitau pregătire universitară, nu am fost primită din cauza
faptului că pregătirea mea depăşea
cerinţele postului. Timpul trecea, iar
facturile trebuiau plătite, în timp ce banii
care rămăseseră în cont se împuţinau.
Până când, la un moment dat, am
citit într-o revistă câteva povestiri cu
minunile făcute de Sfântul Nectarie.

Literatura creştină are consemnaţi
mulţi sfinţi, dar nu ştiu de ce, dintre
toţi, am simţit în suflet impulsul de a
mă ruga şi eu acestui minunat ierarh...
(Pe lângă acesta, slăvit fie numele Lui
şi al Domnului Dumnezeului nostru,
am mai avut momente în viaţă când
m‑am rugat şi Sfintei Cuvioase Parascheva, primind ajutor neîntârziat, de
fiecare dată... deşi nevrednică sunt).
Am început să mă rog în fiecare
seară, să citesc acatistul şi, de fiecare
dată când îl citeam, simţeam cum
sufletul mi se uşura... Era o adevărată
hrană pentru suflet, aşa cum mâncarea
ne ţine în viaţă trupul.
Când trecuseră în jur de trei săptămâni
de când am început să citesc Acatistul
Sfântului Ierarh Nectarie, am văzut un
anunţ în ziar... Am trimis CV‑ul meu şi
am fost chemată la interviu.
În timpul interviului, se pare că i-am
fost pe plac celei care era de faţă, pentru
că, deşi mai erau aşteptaţi şi alţii pentru
acel post, nu au trecut decât două zile şi
am fost sunată că sunt angajată...
Bucuria mea a fost nemărginită.
Slavă i-am dat Domnului şi Sfântului

Ierarh Nectarie, care a mijlocit această
minune pentru mine...
Cea care mă intervievase a devenit,
apoi, şefa mea. Minunata purtare de
grijă a sfântului s-a dovedit ulterior,
prin faptul că acea femeie s-a purtat cu
mine cum s-ar fi purtat şi mama mea,
iar postul pe care am fost angajată era
la o diferenţă de o sută optzeci de grade
faţă de cel din care plecasem în urmă cu
câteva luni, şi era ceea ce mă rugasem,
din suflet, să mi se întâmple. […]
Eram sigură, la fel cum sunt şi acum:
cred cu toată tăria sufletului meu, că
doar Sfântul Nectarie a mijlocit această
minune în viaţa mea, şi că doar datorită
lui, rugăciunile mele au fost ascultate
de către Dumnezeu.
După aceste prime momente, când
am mai fost în impas, când am avut
nevoie de ajutor şi nu am ştiut ce să
fac... de jos, din necazuri, am strigat de
fiecare dată, din toată puterea sufletului
meu, către Sfântul Ierarh Nectarie, iar
Dumnezeu, prin acesta, m-a ajutat. ❖
(I. A.) (din volumul
„Sfântul Nectarie - Minuni în
România”, Editura Egumeniţa)
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