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Împărăţia cerurilor asemănatu-s-a omului împărat care a făcut nuntă fiului său. Şi a trimis pe slugile sale ca să cheme pe
cei poftiţi la nuntă, dar ei n-au voit să vină. Iarăşi a trimis alte slugi, zicând: Spuneţi celor chemaţi: Iată, am pregătit ospăţul
meu; juncii mei şi cele îngrăşate s-au junghiat şi toate sunt gata. Veniţi la nuntă. Dar ei, fără să ţină seama, s-au dus: unul la
ţarina sa, altul la neguţătoria lui; Iar ceilalţi, punând mâna pe slugile lui, le-au batjocorit şi le-au ucis. Şi auzind împăratul de
acestea, s-a umplut de mânie, şi trimiţând oştile sale, a nimicit pe ucigaşii aceia şi cetăţii lor i-au dat foc. Apoi a zis către
slugile sale: Nunta este gata, dar cei poftiţi n-au fost vrednici. Mergeţi deci la răspântiile drumurilor şi pe câţi veţi găsi,
chemaţi-i la nuntă. Şi ieşind slugile acelea la drumuri, au adunat pe toţi câţi i-au găsit, şi răi şi buni, şi s-a umplut casa nunţii
cu oaspeţi. Iar intrând împăratul ca să privească pe oaspeţi, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă, Şi
i-a zis: Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor: Legaţi-l de picioare şi
de mâini şi aruncaţi-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi crâşnirea dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi,
dar puţini aleşi.
Matei (22, 2-14)
Când vii la biserică nu-i ca la serviciu, nu este că la restaurant. Când vii la biserică te pregăteşti sufleteşte cu o zi
înainte sau chiar cu o săptămână înainte. Spui: „Duminica viitoare mergem la biserică”. Se întâmplă ceva în suflet, un
tremur, sufletul capătă altă vibraţie decât cea din lumea de toate zilele. În fiecare zi te duci la serviciu şi eşti sătul de el, dar
trebuie să munceşti ca să-ţi câştigi viaţa ta şi a copiilor tăi. (…)
La biserică vii să-ţi îndulceşti privirile spirituale. Aici vezi biserica plină de Sfinţi, ei sunt prietenii noştri. Toţi aceşti Sfinţi
pe care-i vedeţi zugrăviţi sunt prietenii mei şi ai dumneavoastră. Ei se roagă cu noi, îi chemăm în ajutor şi ei ne răspund. Noi
spunem: „Rugaţi-vă pentru noi!” şi ei se roagă pentru noi. Dacă te cheamă Vasile, spui: „Sfinte Vasile, roagă-te pentru mine
păcătosul!”. Şi el se roagă pentru tine. Aici venim cu altă vibraţie sufletească. Ieşim din dimensiunea umană şi intrăm într-o
dimensiune cerească. Aici luăm contact cu adevăratul Împărat.
Dacă venim însă la biserică aşa cum mergem la restaurant sau într-o excursie, nu avem haina de nuntă. Venim în
haina de toată ziua, plină de păcate, cu tot ceea ce în decursul săptămânii am adunat.Venim în inima noastră cu răutăţi,
cu insulte, cu vorbiri de rău, cu alte păcate mai grave, cu desfrânări, cu beţii. Nu poţi să aduci sufletul aşa la biserică, trebuie
să-l curăţeşti puţin. Aşa cum atunci când te duci la servici îţi pui o haină mai frumoasă, o cămaşă mai curată, aşa trebuie să vii
în biserică, la slujbă, cu un suflet purificat şi împodobit. Să fie ceva în tine care radiază în afară sfinţenie, bucurie şi iertare, prin
care şi tu ierţi şi ceri iertare tuturor. Aceasta este haină de nuntă.
Dacă vii la biserică fără haină de nuntă, Împăratul, Care este aici de fiecare dată, Iisus Hristos ştie ce aduce fiecare cu dânsul,
dacă aduce o inimă pocăită sau măcar o inimă îndurerată pentru păcatele făcute. Ştie dacă cineva vine cu sfidare în biserică,
fără să-i pese de Dumnezeu, dacă vine doar de ochii lumii sau fiindcă a auzit că dacă are nevoie de ceva şi se roagă, Dumnezeu
îi ajută… Nu se intră în Împărăţia lui Dumnezeu pentru că ai venit la biserică. Nu se intră în Împărăţia lui Dumnezeu
pentru că te-ai închinat şi ai aprins lumânări. Se intră în Împărăţia lui Dumnezeu atunci când vii pregătit cu haină de
nuntă, cu haină de Cină. Haina aceasta de Cină este o haină spirituală, duhovnicească. Este tot ceea ce facem noi ca să ne
rupem de păcat.
Încercaţi deci să vă pregătiţi sufletul pentru biserică. Încercaţi să lăsaţi la uşa bisericii toate patimile lumeşti. Dacă
aveţi vrăjmăşie cu cineva, lăsaţi-o afară! Împăcaţi-vă! Dacă v-a tulburat cineva cu ceva, iertaţi-l! Dacă aţi tulburat pe cineva cu
ceva, cereţi iertare! Şi mai presus de orice, cereţi iertare lui Dumnezeu, că atunci când intraţi în biserică, să intraţi cu sufletul
împăcat”.
Părintele Gheorghe Calciu, Cuvinte vii. “A sluji lui Hristos înseamnă suferinţă” - www.cuvantul-ortodox.ro
Tâlcul pildei e limpede. Ospăţul de nuntă este împărăţia Cerurilor; chemarea este propovăduirea Evangheliei; cei ce nau vrut să vină sunt cei ce nu au crezut de fel; cel fără haină de nuntă este cel care a crezut, dar nu a trăit după
îndreptarul credinţei lui. Fiecare să se gândească din care tagmă face parte.
Că suntem chemaţi este limpede – dar suntem, oare, credincioşi? Fiindcă şi printre credincioşi pot fi, în ciuda numelui, unii fără credinţă. Unul nici nu se gândeşte la credinţă, ca şi cum n-ar fi; altul ştia câte ceva despre ea şi din ea şi este
mulţumit cu asta; altul o tâlcuieşte strâmb; altul nutreşte de-a dreptul vrăjmăşie faţă de ea; şi toţi aceştia - sunt număraţi
printre creştini, chiar dacă nu au nimic creştinesc într-înşii.
Dacă eşti credincios, cercetează dacă simţirile şi faptele tale – haina de nuntă a sufletului sunt pe potriva credinţei tale.
Poţi să cunoşti bine credinţa şi să te arăţi plin de râvnă pentru ea, dar în viaţă să lucrezi patimilor, adică să te îmbraci în haina
de ruşine a sufletului iubitor de păcat. Astfel de oameni spun una, şi în inimă au alta; în gură au:„Doamne, Doamne!”, iar
înlăuntru: „Mă lepăd de Tine”. Aşadar, cercetaţi-vă pe voi înşivă: sunteţi, oare, în credinţă şi în haina de nuntă a virtuţilor,
sau în zdrenţele ruşinoase ale păcatelor şi patimilor?”
Sf.Teofan Zăvorâtul - www.cuvantul-ortodox.ro

(9 septembrie)- Sf.Cuv.Chiriac de la Tazlău - Cel mai cunoscut pustnic nevoitor în
preajma Mănăstirii Tazlău, unul dintre marii sfinţi ai neamului nostru românesc care a
rămas în conştiinţa poporului, este Sfântul Cuvios Chiriac, ostenitor în peştera din
muntele Măgura. Printr-o viaţă aleasă, închinată în întregime lui Dumnezeu, petrecută în
nevoinţă şi neîncetată rugăciune, Cuviosul Chiriac s-a arătat un vas ales al Duhului Sfânt,
numărându-se în rândurile marilor nevoitori ai secolului al XVII-lea din Moldova.
S-a născut la începutul secolului al XVII-lea într-o familie de credincioşi din satul Mesteacăn. De
mic copil, fiind luat de către părinţi la sfintele slujbe de la Mănăstirea Tazlău, a simţit că sufletul i se
„întraripează cu dumnezeiescul dor”, drept pentru care, luând binecuvântare părintească, a intrat din
fragedă tinereţe în obştea Mănăstirii Tazlău. A deprins viaţa monahicească în mănăstire, apoi a primit
îngerescul chip al călugăriei. Aici el a dat dovadă de multă dragoste şi râvnă duhovnicească, devenind un ales
lucrător al smereniei întru ascultare, al rugăciunii neîncetate şi al postirii îndelungate. După puţină vreme a fost
hirotonit fără voia lui, diacon şi preot, devenind apoi un iscusit povăţuitor de suflete. Dorul de o nevoinţă mai
aspră îl face să se retragă în pustnicie într-o peşteră pe un munte din apropierea mănăstirii, numit
Măgura Tazlăului, unde se osteneşte în privegheri de toată noaptea, răbdând şi biruind frigul cumplit şi
ispitele diavoleşti. Mânca doar o data în zi, după apusul soarelui, iar noaptea o petrecea priveghind,
aţipind doar două-trei ore pe un scaun, pentru odihna trupului. Faptele cele mai alese ale vieţii
Cuviosului Chiriac de la Tazlău sunt: dragostea şi râvna duhovnicească, nevoinţa pustnicească, smerenia,
desăvârşita
ascultare,
tăcerea,
postirea
îndelungată
şi
neîncetata
rugăciune.
Trece la Domnul în jurul 1660, fiind înmormântat în pridvorul bisericii mănăstirii.
,,Ateismul contemporan care amenință să conducă spiritual omenirea, ateismul samavolnic și incult,
care are nerozia ignoranței și nu cunoaște limite, este foarte diferit de ateismul generațiilor anterioare.
Ateismul precedent a fost consecința multei ,dar rău - mistuitei erudiții. Ateismul contemporan, însă , este
consecința inculturii,a lipsei capacitații omului de a se înălța,de a gândi, de a cugeta. Ateul
contemporan nu neagă Cerul,ci nu este capabil să-l privească,,
(Alexandru Țiridanis)

,,Mega-Moscheea’’din București
În anii de după 1990, se tot vorbea de poporul român ca despre un popor „ales de Dumnezeu”. Sursele erau
apocrife, dar ne convenea de minune. Astfel că, în spatele acestui clişeu triumfalist, s-au omorât milioane de
prunci şi mulţi dintre românii noştri au început să se dedea la toate nemerniciile cu putinţă. Urmarea, potrivit
cuvântului lui Dumnezeu, roadele păcatului au început să se vadă: milioane de români au fost constrânşi sau
seduşi să emigreze în pământ străin; străinii, în schimb, au devenit stăpâni pe pământul şi economia noastră
(Deuteronom 28). Acum am ajuns, se pare, la manifestarea uneia din ultimele trepte ale certării lui
Dumnezeu, cea a „robiei babiloniene”: străinii de credinţă încep să-şi ridice propriile temple, pentru a anunţa
ceva ce nu i s-a mai întâmplat poporului nostru niciodată de-a lungul existenţei lui. Căci oricât de greu era jugul
pescheşului ce trebuiau să-l trimită domnitorii români către Poarta Otomană, niciodată musulmanii nu au avut
dreptul să-şi ridice nici cea mai mică moschee pe pământ românesc.
Revista Familia Ortodoxă
"În toate zilele se cuvine să ai pe Dumnezeu și pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu în inima ta, căci
toate bunătățile vin de la Domnul și de la Preacurata Maica Sa pentru cei ce nădăjduiesc spre dânșii. Fie-ți
drag a te ruga de-a pururea și ți se va lumina inima și va vedea pe Dumnezeu."
Sf.Nifon, Mitropolitul Țării Românești
1434 - 1508
Programul săptămânii 6 septembrie - 13 septembrie 2015
Duminică
Duminică
Luni
Marţi
Miercuri
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică

Ziua
6 septembrie
6 septembrie
7 septembrie
8 septembrie
9 septembrie
11 septembrie
11 septembrie
12 septembrie
12 septembrie
13 septembrie
13 septembrie

ORA
8 - 12
17 - 18
17 - 19
8 - 12
9 - 10
9 – 11
17 – 18
8 – 11
17 – 18
8 - 12
17 - 18

-

Slujbe
Sf. Liturghie (Pilda lucrătorilor celor răi) – Pr.Dragoș
Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoș
Vecernia, acatistul Maicii Domnului și Litia – Pr.Dragoș
Sf. Liturghie (Nașterea Maicii Domnului) – Pr.Dragoș
Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoș
Taina Sf.Maslu
Slujba acatistului - Pr.Dragoș
Sf.Liturghie și pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoș
Vecernia Duminicii dinaintea Înaltării Sf.Cruci – Pr.Ticu
Sf. Liturghie (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim) – Pr.Ticu
Film religios / Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu

