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“Ascultaţi altă pildă: Era un om oarecare stăpân al casei sale, care a sădit vie. A împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a
clădit un turn şi a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit timpul roadelor, a trimis pe slugile sale la lucrători,
ca să-i ia roadele. Dar lucrătorii, punând mâna pe slugi, pe una au bătut-o, pe alta au omorât-o, iar pe alta au ucis-o cu
pietre. Din nou a trimis alte slugi, mai multe decât cele dintâi, şi au făcut cu ele tot aşa. La urmă, a trimis la ei pe fiul său
zicând: Se vor ruşina de fiul meu. Iar lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei: Acesta este moştenitorul; veniţi să-l omorâm
şi să avem noi moştenirea lui. Şi, punând mâna pe el, l-au scos afară din vie şi l-au ucis. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va
face acelor lucrători? I-au răspuns: Pe aceşti răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care vor da roadele la timpul
lor. Zis-a lor Iisus: Au n-aţi citit niciodată în Scripturi: “Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul
unghiului. De la Domnul a fost aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri”? De aceea vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu se
va lua de la voi şi se va da neamului care va face roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea
îl va strivi.”
( Matei 21, 33-44)
În mai multe locuri din Sfînta Scriptură, lumea pe care a zidit-o Dumnezeu este asemănată cu via.Cel mai clar spune însăşi
Evanghelia de astăzi:"Era un om oarecare, stăpîn al casei sale, care a sădit vie".Acesta este Însuşi Dumnezeu, Stăpînul cerului şi
al pămîntului,Care a creat toate cele văzute şi nevăzute şi a zidit lumea ca pe o vie a casei Sale!Proorocul David aseamănă lumea
cu via şi se roagă pentru desăvîrşirea ei, zicînd: Doamne, Doamne, caută din cer şi vezi şi cercetează via aceasta pe care a sădit-o
dreapta Ta şi o desăvîrşeşte pe ea (Psalm 79).Oare de ce aseamănă Dumnezeu lumea cu via sau cu grîul gata de seceriş şi nu cu
altceva? Pentru că atît via cît şi grîul sînt roade de frunte ale pămîntului care ţin viaţa trupească a oamenilor.Apoi,pentru că
pîinea şi vinul, prin Sf.Liturghie,se prefac în Trupul şi Sîngele lui Hristos care menţin viaţa duhovnicească a sufletelor
noastre. Că precum pîinea şi vinul "întăresc inima omului" aşa Sfînta Împărtăşanie întăreşte credinţa,iartă păcatele şi
mîntuieşte sufletul omului credincios. Pîinea şi vinul, la care adesea este pomenit şi untdelemnul, sînt alimente de bază ale
omenirii care au un dublu caracter sacru, căci hrănesc atît trupul cît şi sufletul prin jertfa liturgică.

Dar via, adică lumea sădită de Dumnezeu, nu a fost lăsată la întîmplare, nu a fost părăsită de El. Dimpotrivă,
de la început lumea a fost ţinută sub pronia divină; căci după ce a sădit-o Dumnezeu, a împrejmuit-o cu gard, a
săpat în ea teasc, a clădit un turn de pază şi a dat-o lucrătorilor iar el s-a dus departe (Matei 21, 33). Vedeţi grija lui
Dumnezeu pentru lume? A sădit-o cu propriile Sale mîini, făcînd pe om după chipul şi asemănarea Sa; a îngrădito cu gard împotriva hoţilor, adică a îngrădit lumea cu poruncile şi învăţăturile celor două Legi a Vechiului şi a
Noului Testament, cu canoane şi Sinoade ecumenice care apară unitatea şi adevărul dreptei credinţe. Apoi, în
mijlocul viei, Domnul "a săpat teasc", adică a făcut altarul de jertfă, pe care se aduce, prin Hristos, jertfa liturghică
pentru mîntuirea întregii lumi. Ba, mai mult, Dumnezeu "a clădit un turn de pază şi a dat via lucrătorilor, iar El S-a dus
departe". Turnul de pază este Biserica întemeiată de Iisus Hristos ca un turn de veghe şi apărare împotriva
diavolilor, a sectelor şi a tuturor smintelilor şi păcatelor care ucid sufletele noastre.Deci, cînd toate acestea au fost
săvîrşite, adică lumea a fost răscumpărată şi Biserica întemeiată, Domnul nostru Iisus Hristos a încredinţat via Sa,
adică lumea, Bisericii şi Evanghelia "lucrătorilor", adică Apostolilor, episcopilor şi preoţilor. Ei sînt lucrătorii
viei lui Hristos. Lor li s-a încredinţat întreaga operă de propovăduire a Evangheliei, de slujire a Bisericii, săvîrşirea
Sfintei Liturghii, învăţătura şi apărarea credinţei ortodoxe, sfinţirea oamenilor prin harul Duhului Sfînt, revărsat prin
lucrarea celor şapte Sfinte Taine, paza viei prin împlinirea poruncilor evanghelice şi aducerea roadelor la vreme. Iar
roadele viei sînt sufletele mîntuite prin lucrarea faptelor bune. Slujitorii Bisericii sunt lucrătorii Evangheliei,
adică împreună lucrători cu Hristos, cu îngerii, cu Apostolii şi cu toţi sfinţii la mîntuirea şi înnoirea lumii.
Vedeţi ce mare este misiunea apostolică şi harul preoţiei?Slujitorii Bisericii conlucrează cu Însuşi Dumnezeu, cu
cele trei persoane ale Preasfintei Treimi şi cu toate puterile cereşti.Prin jertfa liturgică ei unesc cerul cu
pămîntul, coboară pe Hristos pe sfintele altare şi în inimile oamenilor. Prin cuvintele lor leagă şi dezleagă
păcatele lumii, scot sufletele din iad şi demonii din oameni. Prin harul dumnezeiesc pe care îl au de la Hristos, împart
Duhul Sfînt credincioşilor prin cele şapte Sfinte Taine, sfinţesc, dezleagă, binecuvîntează, călăuzesc pe calea mîntuirii,
învaţă, mîngîie sufletele iubitoare de Dumnezeu. Ce cinste mai de preţ căutăm? Sau ce har dat oamenilor este mai
mare ca acela al preoţiei? Episcopii şi preoţii sînt urmaşii direcţi ai Sfinţilor Apostoli. Ei sînt datori să lucreze cu
timp şi fără timp via lumii creştine şi să adune cît mai multe roade, adică fapte bune şi suflete curate, vrednice
de Împărăţia lui Dumnezeu.
(Pr.Cleopa Ilie-Predici la Duminicile de peste an)

Duminică, 30 august 2015, după Sfânta Liturghie, s-a făcut pomenirea de 11 ani, cu
parastas, părintelui Aurel Samoilă. Dumnezeu să-l odihnească!
“Mântuieşte-ne pe noi” sau “ Miluiește-ne pe noi Preasfântă de Dumnezeu Născătoare” ?
Cei mai mulţi dintre noi am fost învăţaţi să rostim: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi”, dar auzim prin
diverse locuri rostindu-se sau chiar tipărit: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi”. Auzim această formulă cu ambele variante - nu doar la Ecteniile obişnuite din cursul săptămânii, ci şi ca stih la citirea diferitelor Canoane, atunci când
urmează o strofă închinată Maicii Domnului, mai ales în Canonul de Mângâiere, cunoscut îndeobşte sub titlul „Paraclisul Maicii
Domnului”, sau în cadrul unor slujbe precum Sfinţirea Apei (sau Sfeştania). Trebuie să spunem că nedumerirea legată de formula
„mântuieşte-ne” sau „miluieşte-ne pre noi” este mai veche, întrucât de aceasta s-a ocupat marele profesor liturgist, pr. Petre
Vintilescu, într-un articol din anul 1940. Totuşi, dacă cercetăm cărţile noastre de slujbă mai vechi, vom observa că se rostea în
limba română „mântuieşte-ne pe noi” și nu „miluieşte-ne pe noi”. Spre exemplu, Efhologhiul sau Molitfelnicul de la Bucureşti din
1834 consemnează peste tot stihul „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pre noi”, alături de alte adresări către
Maica Domnului, unele păstrate până astăzi, în care apare verbul „a mântui”. Mai mult, în cele mai multe dintre cărţile de slujbă sau
de rugăciune tipărite astăzi, chiar cu binecuvântarea autorităţii bisericeşti, citim: „Mântuieşte din nevoi pe robii tăi […], sau „că tu
mântuieşti pe robii tăi din toate nevoile”; sau chiar „Uşa milostivirii deschide-o nouă […], că tu eşti mântuirea neamului
creştinesc”. Să fie, oare, vreo greşeală de traducere? Nu este cazul. Verbul grecesc sōzō, ca şi verbul românesc “a mântui”, nu este
limitat numai la sensul din jargonul dogmatic - mântuirea este „actul prin care Dumnezeu […] restabileşte starea de
comuniune personală cu El” (Ion Bria, Dicţionar de teologie ortodoxă) , ci are în Biserică şi sensul de „a scăpa”, „a salva”, „a
izbăvi” pe cineva dintr-o primejdie. Acesta este sensul în care Maica Domnului mântuieşte, nu vreunul care să vizeze o
supradimensionare a cultului celei prin care ne-a venit mântuirea, Hristos, Adevăratul Dumnezeu şi Mântuitor.
Lect. Dr. Octavian Gordon
http://ziarullumina.ro

Simpla rostire a numelui Moise aduce cu sine o varietate de imagini biblice puternice: cea
cu Dumnezeu prezent în „rugul de foc", despărțirea Mării Roşii, Viţelul de Aur şi, mai
ales, dăruirea Tablelor cu cele Zece Porunci, pe Muntele Sinai. Moise a acţionat la ordinele lui
Dumnezeu – el ,Moise,lucrând pentru Domnul, este cel care i-a scos pe evrei din robia Egiptului,
a dezlănţuit cele zece pedepse asupra ţării Faraonului şi a călăuzit poporul ales prin deşert
vreme de patruzeci de ani. Istoria lui Moise, aşa cum ne-o povesteşte Biblia, este cu totul specială. Ar
fi trebuit să moară la scurt timp de la naştere, căci Faraonul Egiptului dăduse ordin ca toţi bebeluşii
evrei de sex masculin să fie înecaţi de la naştere, în Nil. Yocheved, mama lui Moise, a reuşit totuşi să îl
ascundă timp de trei luni, apoi l-a pus într-un coş de nuiele şi i-a dat drumul printre trestiile de pe Nil
întru împlinirea destinului. Iar Moise a fost găsit de nimeni alta decât de fiica Faraonului, care l-a
salvat şi l-a crescut în palatul regal nu ca pe un sclav, ci ca pe un om liber. Moise nu este un simplu
profet, cum mai sunt în Biblie, nu, el este cel ales să transforme un popor de sclavi într-o naţiune
civilizată. În afara celor Zece Porunci,Moise a adus şi multe regulamente legate de diferite ritualuri.
Evreii sunt învăţaţi cum să îl iubească pe Dumnezeu, cum să îşi iubească aproapele, cum
să îi iubească pe străini (aşa cum se iubesc pe ei înşişi!).Mesajul pe care Dumnezeu l-a transmis
lumii prin Moise a fost reluat şi dezvoltat de Iisus Hristos. ( 4 sept.2015) http.adevarul.ro/cultura
,,Când un om caută mântuirea,nu mai vine prea mult mândria.Se gândește la Dumnezeu,la lucrurile mari și
minunate pe care El le-a făcut din nimic și își dă seama de propria micime”.Pr.Visarion Coman(Mănăstirea Clocociov)
Programul săptămânii 31 august - 6 septembrie 2015
Duminică
Duminică
Luni
Marţi
Miercuri
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică

Ziua
30 august
30 august
31 august
1 septembrie
2 septembrie
4 septembrie
4 septembrie
5 septembrie
5 septembrie
6 septembrie
6 septembrie

ORA
8 - 12
17 - 18
17 - 18
9 - 10
9 - 11
17 – 18
8 – 11
17 – 18
8 - 12
17 - 18

Slujbe
- Sf. Liturghie (Pilda lucrătorilor celor răi) – Pr.Ticu
- Film religios / Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu
- Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu
- Program administrativ (zi liberă)
- Sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu
- Taina Sf.Maslu
- Slujba acatistului - Pr.Dragoș
- Sf.Liturghie și pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoș
- Vecernia Duminicii a XIV-a după Rusalii – Pr.Dragoș
- Sf. Liturghie (Pilda nunţii fiului de împărat) – Pr.Dragoș
- Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoș

