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"De aceea, asemănatu-s-a împărăţia cerurilor, omului împărat care a voit să se socotească cu slugile sale. Şi, începând să 
se socotească cu ele, i s-a adus un datornic cu zece mii de talanţi. Dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să 
fie vândut el şi femeia şi copii şi pe toate câte le are, ca să se plătească. Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea i se închina, 
zicând: Doamne, îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie tot. Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a 
iertat şi datoria. 

Dar, ieşind, sluga aceea a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el şi care-i datora o sută de dinari. Şi punând mâna pe el, 
îl sugruma zicând: Plăteşte-mi ce eşti dator. Deci, căzând cel ce era slugă ca şi el, îl ruga zicând: Îngăduieşte-mă şi îţi voi plăti. 
Iar el nu voia, ci, mergând, l-a aruncat în închisoare, până ce va plăti datoria. Iar celelalte slugi, văzând deci cele petrecute, s-
au întristat foarte şi, venind, au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l stăpânul său îi zise: Slugă vicleană, 
toată datoria aceea ţi-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea, oare, ca şi tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, 
precum şi eu am avut milă de tine? 

Şi mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce-i va plăti toată datoria. Tot aşa şi Tatăl Meu cel ceresc 
vă va face vouă, dacă nu veţi ierta - fiecare fratelui său - din inimile voastre.“                        

            Matei 18, 23-35 

O, iubiţilor! Atunci, prin Hristos, prin lumina şi iubirea Lui e judecata lumii acesteia şi judecata mea; a lumii mele. Să nu 
uităm: nu ne ocupăm de lumea toată şi ne uităm pe noi. Înainte de toate: de noi. Deci: datoria mea faţă de Dumnezeu - te 
cutremuri când te gândeşti - pe care o uităm adesea, şi datoria mea faţă de semen sau a semenului meu faţă de mine. Când noi 
greşim, înainte de toate lui Dumnezeu greşim şi datori Lui suntem şi pentru fraţii noştri.  

Deci - primele două gânduri: Datoria mea faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni; (împreună sunt luate; împreună trebuie 
judecat); şi salvarea - lumina, iubirea divină care se revarsa. Şi Dumnezeu îmi iartă dacă eu mă rog. Că a spus: “Pentru că m-ai 
rugat ţi-am iertat datoria”. Când eu mă rog, eu comunic; eu vorbesc ori strig; şi Dumnezeu ascultă. “Doamne, auzi rugăciunea 
mea, ascultă cererea mea!” - zice psalmistul. “Întru dreptatea Ta să nu intri la judecata cu robul Tău!” - primeşte-mă aşa, 
Doamne! Şi Dumnezeu mă iartă. 

Aceasta e taina lumii şi taina salvării lumii. Cuvântul cu care începe Evanghelia este logos. Deci e implicat Hristos. El ne-a 
dat această lumină. Deci ca să pot ierta, eu trebuie să fiu iertat. Eu trebuie să fiu vindecat. Eu nu pot să vindec pe semenul meu 
dacă eu nu sunt vindecat. Cum? - Prin lumina şi iubirea divină pe care Mântuitorul, în parabolă, o precizează în ultimul cuvânt: 
Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre dacă voi nu veţi ierta… cum? Şi tot în greceşte spune: kardia - “din inimă”. 
Acolo e genitivul plural: kardeon - din inimile voastre. Ce înseamnă din inimă? Părinţii spun că inima este locul lui Dumnezeu, 
locaşul, casa lui Dumnezeu. De aceea Scriptură spune: “Fiule, dă-Mi inima ta” (că Eu să locuiesc în ea). Atunci eu pot să fiu 
vindecat.  

E uluitor acest cuvânt. Cel puţin pe mine mă cutremură. E uluitor: Eu nu pot fi vindecat decât atunci când inima mea a 
devenit locaşul iubirii lui Dumnezeu; al iubirii Logosului, iubirea lui Hristos; Care, Dumnezeu fiind, a luat chipul robului; şi nu 
numai atât: Care, auziţi, mi-a dat mie să mă hrănesc şi cu cuvântul adevărului, dar şi cu Trupul Lui, că a zis: “De nu veţi mânca 
Trupul Meu şi nu veţi bea Sângele Meu, nu veţi avea viaţă intru voi”. Asta înseamnă expresia iubirii supreme. Iubirea înseamnă, 
atunci, împărtăşire - Împărtăşanie. Înţelesul iubirii este Împărtăşania. Împărtăşirea din iubire dumnezeiască.  

Facă Domnul, toţi să ne aflăm… Să nu uităm: Să fii pregătit ca şi cum ai pleca în clipa asta. Dar să osteneşti ca şi cum ai 
trăi o veşnicie! Şi trăieşti o veşnicie. În orice clipă să te simţi: În ce te vei fi aflat, în aceea vei fi judecat. În nădejdea în Iisus 
Hristos Domnul vieţii, Domnul iubirii, Domnul mântuirii, Domnul luminii de veci. 

Părintele Constantin Galeriu – http://www.crestinortodox.ro 
”Un frate oarecare avea scârbă asupra altui frate. Adică erau certaţi unul cu altul, dar acel frate, vrând să-şi ceară iertare, s-a 

dus să se împace cu dânsul. Deci, bătând el în uşa fratelui, acela n-a vrut nicidecum să-i deschidă şi să-l primească. Iar el, când a 
văzut că nu-i deschide, s-a mâhnit şi mai mult şi, mergând la un bătrân, i-a spus ce a păţit, cum s-a dus să-şi ceară iertare şi să se 
împace cu acel frate, care nu numai că nu l-a primit ca să stea de vorbă cu el, dar nici uşa nu i-a deschis. Iar bătrânul i-a zis: 
"Caută, fiule, şi-ţi ia seama că poate ai vreun gând în inima ta, cum că tu nu eşti cu nimic vinovat şi nu i-ai făcut nici un rău, 
ci el ţi-a făcut rău şi numai el este vinovat. Şi aşa pe tine te îndreptăţeşti, iar pe el îl învinovăţeşti. Dacă este aşa, să ştii, frate, 
că pentru aceea nu-i da lui Dumnezeu îndemnare să-ţi deschidă şi să te primească, pentru că nu mergi la dansul cu adevăr de 
pocăinţă, ci cu făţărnicie. Ci, mergi şi pune în inima ta cum că nu numai el a greşit, ci şi tu eşti vinovat, iar pe dânsul, dacă se 
poate, să nu-l învinovăţeşti. Şi aşa Dumnezeu îi va da lui îndemnare şi umilinţă şi se va smeri şi se va împăca cu tine." 

Sfântul Nicolae Velimirovici - http://www.crestinortodox 



 
  
 
 
 

                         Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul – 29 august 
         „ … În ceea ce priveşte sărbătoarea din această zi, putem desprinde şi multe învăţături religios-morale: 
        Irod Antipa ca şi tatăl său, pentru că nu sare aşchia departe de trunchi, a fost un om plin de vicii. Săvârşea 
mereu multe păcate. Ceea ce l-a determinat să suprime viaţa Sfântului Ioan Botezătorul, a fost păcatul 
preacurviei, trăind în concubinaj cu soţia fratelui său Filip, dar acest concubinaj nu era unul oarecare, ci era 
concubinaj într-o stare agravantă, care datorită rudeniei apropiate dintre el şi concubina care îi era şi cumnată, 
se numea incest. Incestul constă în legături trupeşti între grade apropiate de rudenie de sânge şi duhovnicească. 
           Iată că păcatul incestului generează un alt păcat mai mare, strigător la cer cum îl califică Dumnezeu 
(FACERE 4,10) şi anume crima sau omuciderea. 
         Crima sau omuciderea înseamnă nimicirea vieţii aproapelui cu intenţie şi pe nedrept, indiferent în ce 
stare de dezvoltare s-ar afla ea şi de mijloacele întrebuinţate. Acesta-i omorul intenţionat şi direct. 
         Mai există şi omucidere neintenţionată sau indirectă. Aici lipseşte intenţia de a distruge viaţa aproapelui şi nici nu se 
întrebuinţează mijloace care prin natura lor provoacă moartea. Astfel de omucidere este, de exemplu, accidentul rutier,  moartea unui 
bolnav pe masa de operaţie care nu rezistă tratamentului, etc. Ucidere, omor sau crimă este considerată şi istovirea aproapelui prin 
muncă peste puterile fizice şi astfel îi grăbeşte moartea. Un astfel de exemplu în această privinţă este lăsarea omului să moară de 
foame, fie că nu i se dă hrana de care are nevoie, fie că nu i se dă posibilitatea să şi-o câştige. De asemenea şi avortul este crimă pentru 
că omul din momentul zămislirii sale are dreptul la viaţă şi nimeni nu-i îndreptăţit să-i răpească acest drept pentru nici un motiv. 
        Să ne ferim de toate aceste păcate care macină trupul şi sufletul şi să sporim în post şi rugăciune mai ales în această zi de doliu 
creştin pe care îl ţine Sfânta Biserică în cinstea Sfântului Ioan Botezătorul. Amin.” 

www.calauzaortodoxa.ro 

Programul săptămânii  24  august – 31  august 2014 
Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică     24 august 8  - 12 -  Sf. Liturghie (Pilda datornicului nemilostiv) – Pr. Dragoș 

Duminică     24 august 17  - 18 -  Paraclisul Maicii Domnului și cateheză – Pr. Dragoș 

Luni             25 august 18  - 19 -  Acatistul Sf.Arhangheli – Pr. Dragoș 

Marţi            26 august  -  Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri      27 august 9  - 11 -  Sfinţirea mică a apei – Pr. Dragoș 

Joi                 28 august 17  - 19 -  Vecernia și acatistul Sf.Ioan Botezătorul 

Vineri           29 august 8  - 12 -  Sf. Liturghie (Tăierea capului Sf.Ioan Botezătorul) – Pr. Dragoș 

Vineri           29 august 18  - 19 -  Slujba acatistului – Pr. Dragoș 

Sâmbătă     30 august 8 – 11 -  Sfânta Liturghie și pomenirea celor adormiţi  – Pr. Dragoș 

Sâmbătă      30 august 17 – 18 -  Vecernia duminicii a 12-a după Rusalii – Pr. Ticu 

Duminică     31 august 8  - 12 -  Sf. Liturghie (Tânărul bogat) – Pr. Ticu 

Duminică     31 august 18  - 19 -  Paraclisul Maicii Domnului și cateheză – Pr. Ticu 

 

Duminică, 31 august 2014, după Sfânta Liturghie, facem pomenirea de 10 ani, cu 
parastas, părintelui Aurel Samoilă. Dumnezeu să-l odihnească! 

 

 

Sfântul Fanurie – potrivit tradiției, s-a născut în insula Rodos din părinţi păgâni şi bogaţi, fiind cel mai 
mare dintre cei 13 fraţi. După ce tatăl său a murit năprasnic, familia lor a sărăcit, iar mama Sfântului a 
început a duce, în ascuns, o viață păcătoasă. Când a văzut că fiul ei, Fanurie, a aflat aceasta, ea a murit, iar 
Fanurie a părăsit cetatea, fugind în locuri pustii. Acolo, din voia lui Dumnezeu, a întâlnit un pustnic care l-
a adus la cunoaşterea Evangheliei şi l-a botezat, apoi l-a învăţat să vieţuiască potrivit poruncilor lui 
Hristos. După o vreme, primind chemare de la Dumnezeu, Sfântul Fanurie a început să propovăduiască pe 
Hristos în cetăţile păgâne din apropiere, apoi, a fost prins de închinătorii la idoli şi pus la chinuri. Icoana 
descoperită în străvechea biserică din Rodos înfăţişează, în 12 scene, mucenicia lui astfel: Sfântul a fost 
adus înaintea unui dregător păgân, mărturisindu-şi cu îndrăzneală credinţa, apoi a fost bătut cu pietre, a 
fost întins şi bătut cu toiege, sfâşiat cu unghii de fier, întemniţat, adus din nou la judecată, ars cu făclii, 
tras pe roată, aruncat în groapa cu lei, strivit cu o piatră grea, adus într-un templu păgân unde i s-au pus 
cărbuni aprinşi în palme şi, în cele din urmă, omorât în foc. Sfântul Fanurie a cerut atunci voie să-și facă 
ultima rugăciune și s-a rugat astfel: "Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai miluit pe aceștia care au făcut 

 plângere și strigare, fă ca tot cel ce va face o turtă cu ulei și zahăr, sau o plăcintă și o va da săracilor să fie ascultat în orice 

durere dreaptă va avea. Aceasta zic să fie pentru iertarea păcatelor mamei mele, care a murit păcătoasă." 
Din pricina vitregiilor vremii, viaţa Sfântului a fost uitată până când s-a descoperit icoana sa în veacul al XIV-lea. La puţin timp 
după aflarea icoanei sale, Sfântul a început să săvârşească minuni. În popor, există obiceiul de a se împărţi turte săracilor de ziua 
Sfântului Fanurie, care făcea milostenie și se ruga pentru iertarea sufletului mamei sale. Numele Sfântului, în limba greacă, 
înseamnă „cel ce arată” şi, de aceea, este considerat aflătorul lucrurilor pierdute şi arătătorul căii de urmat în vreme de îndoială. 
Biserica îl prăznuieşte în fiecare an, în ziua de 27 august, ca pe un Sfânt Mucenic făcător de minuni. 




