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"De aceea, asemănatu-s-a împărăţia cerurilor, omului împărat care a voit să se socotească cu slugile sale. Si, 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 si femeia si copii si pe toate câte le are, ca să se plătească. Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea i se închina, zicând:
Doamne, îngăduieste-mă si-ţi voi plăti ţie tot. Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul si i-a iertat si
datoria. Dar, iesind, sluga aceea a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el si care-i datora o sută de dinari. Si punând mâna pe el,
îl sugruma zicând: Plăteste-mi ce esti dator. Deci, căzând cel ce era slugă ca si el, îl ruga zicând: Îngăduieste-mă si 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 si, 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 si tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum si eu
am avut milă de tine? Si mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce-i va plăti toată datoria. Tot asa si Tatăl
Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă nu veţi ierta - fiecare fratelui său - din inimile voastre.“ Matei 18, 23-35
Vrem să fim iubiţi de cele mai multe ori după cum ne place nouă, iar atunci când
Dacă se face comparația cu un rege ca acesta și
iubirea celuilalt nu "corespunde" cerinţelor noastre, credem că nu ne iubeşte cu
cu unul care săvârșește astfel de lucruri, despre
adevărat. Doamne cât greşim!... Suntem într-o continuă frământare cum să
cine vorbim noi atunci, dacă nu despre Fiul lui
schimbăm pe ceilalţi după cum am vrea noi, şi suntem dezamăgiţi când nu reuşim.
Dumnezeu? El este Împăratul cerurilor.
Dar în esenţă, nu ştim să ne lăsăm iubiţi... Sau poate suntem prea egoişti. Dacă
Precum este însăși Înțelepciunea, Dreptatea și
fiecare criză este o judecată, fiecare încercare cred că poate fi considerată o socoteală.
Adevărul, nu este El și Însuși Maiestatea?
Încercarea poate fi o boală, poate fi comportamentul neadecvat al celui de lângă noi
Împărăția nu este dintre cele de pe aceste
care ne răneşte adânc şi ne luptăm să-l iertăm... Degeaba încă se întreabă unii oameni
pământ, și nici nu e doar în parte dintre cele de
cum se pot mântui, căci răspunde Mântuitorul clar în parabolă de astăzi: iertând!
sus ci este pe deplin dintre cele de sus sau cum
Datoria despre care ne vorbeşte Hristos astăzi, cred că are înţelesul de datoria de sine
mai sunt numite cerurile. Dacă vrei să știi ce
ca nevoie sufletească, este şi datoria către noi înşine, nu numai către Dumnezeu...
înseamnă fericirea că a lor este împărăția
Adesea stăm cu privirea către datoriile celorlalţi faţă de noi, neglijăm adevărata
datorie-nevoie pe care o avem! Ca să înveţi să plăteşti, trebuie să înveţi să primeşti;
cerurilor(Mt. 10, 3-10), poți pe drept spune
ca să înveţi să primeşti, trebuie să vezi care este cel mai frumos mod de a plăti. Ca
că, a lor este Hristos pentru că Hristos este
să înveţi să iubeşti trebuie să te laşi iubit, ca să ajungi să iubeşti aşa cum eşti iubit.
împărăția.
Nu ştiu cât de bine este să împărţim lumea în păcătoşi şi drepţi, dar cred şi
(Origen, Comentariu la Matei –
mărturisesc că oriunde îl poţi vedea pe Dumnezeu. Chiar şi acolo unde ceilalţi nu-L
www.doxologia.ro/viata-bisericii
văd... Este de ajuns să am dragoste, şi-L vom vedea pe Dumnezeu atotprezent. De
multe ori pe pomelnicele cu numele celor trecuţi în veşnicie am întâlnit adăugarea: "nespovedit, neîmpărtăşit, fără lumânare...". Nu m-am
îndoit niciodată de puterea rugăciunii şi ajutorul pe care-l oferim noi celor plecaţi din această viaţă, însă ar fi mai mântuitor să ne gândim cât
de important este să înţelegem aceste cuvinte: nespovedit, neîmpărtăşit, fără lumânare...
Nespovedit... Dacă rămânem strict la înţelesul cuvântului, atunci într-adevăr sufletul respectiv din păcate nu a reuşit să-şi spele sufletul.
Dacă-mi permiteţi aş adăuga şi altceva... Oare termenul "nespovedit" ar fi bine să-l interpretăm prin "neîmpăcat cu sine însuşi şi cu cei din jur,
neiertând pe ceilalţi şi poate neiertându-se nici pe sine, prin urmare: nevindecat?... "Iertarea este vindecare" spunea Pr. Galeriu, şi astfel
rănile sufleteşti sunt incapacitatea să iertăm. Dar cum putem ierta?... Prin rugăciune! Am sentimentul că iertarea devine posibilă prin
rugăciunea pe care o poţi face pentru cel care te-a rănit. Această rugăciune este că dezinfectantul pe rană, ustură la început, dar curăţă şi
vindecă după aceea...
Neîmpărtăşit... Am gândul că poate fi şi nemărturisirea că Hristos este Mântuitorul meu. Rămân în frică, mă mărginesc la mintea mea fără
să las sufletul să strige către Salvatorul său. Vreau să adaug totuşi un cuvânt al Pr. Galeriu: "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 însemna expresia iubirii supreme. Iubirea înseamnă, atunci, Împărtăşanie.
Înţelesul iubirii este Împărtăşania. Împărtăşirea din iubirea Dumnezeiască...".
Fără lumânare... Să nu aveţi impresia că ţinerea luminării mântuieşte sau dă lumină. Dacă am ales să trăim în orbirea acestei lumi, în
umbra păcatului ce murdăreşte haina sufletului, şi poate fără să vrem în deznădejdea pe care o cultivă grijile lumeşti trecătoare, la
ce poate ajuta lumina acestei lumânări?... Dacă eu nu am ales Lumina lui Hristos să-mi lumineaze calea, flacăra aceasta materială îmi va fi
consolare lumească şi nimic mai mult.
Va veni clipa în care toţi vom da socoteală ca nişte datornici, vom trăi momentul în care datoria ne va fi iertată, iar singurul lucru care ne va
mântui va fi iertarea din inimă. Inima dă viaţa corpului, dă sentiment rugăciunii, dă impulsul mântuitor...
Ajută-ne Doamne să vedem iubirea! Ajută-ne Doamne să privim cu dragoste!
Arhim. Siluan Vișan – www.crestinortodox.ro

7 septembrie - Sfinţii Cuvioşi Simeon (+1476) şi Amfilohie de la Pângăraţi (+1570)
au fost canonizaţi în 5-7 martie 2008.
Sf.Cuvios Simeon s-a născut la începutul sec. al XV lea, într-un sat din apropierea oraşului Piatra
Neamţ. Alege să se retragă împreună cu doi ucenici în anul 1432 în pustie, la poalele muntelui “Păru”, la 5
km de Mănăstirea Bistriţa. Primeşte de la Sf.Voievod Ştefan cel Mare bani şi ajutor să ridice o biserica în
cinstea Sf.Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Biserica va fi sfinţită de Mitropolitul Teoctist I. La
această slujbă a avut loc şi hirotonirea întru preot a lui Simeon, devenind primul întemeietor şi egumen
al Mănăstirii Pângăraţi. Din cauza invaziei otomane, Cuviosul Simeon este nevoit să plece în
Transilvania. Se stabileşte la Măn.Câşiva, unde va avea loc şi trecerea sa la cele veşnice (anul 1476).
Sf.Cuvios Amfilohie de la Pângăraţi s-a născut în anul 1487. De tânăr a intrat în obştea de la Pângăraţi.
Va ajunge să conducă obştea mănăstirii vreme de 56 de ani. În urma unei descoperiri dumnezeieşti,
domnitorul Alexandru Lăpuşneanu zideşte la Pângăraţi o nouă biserică, în locul celei vechi de lemn, care fusese arsă de turci.. Ea
va fi sfinţită în anul 1560 de Mitropolitul Grigorie al Moldovei. Cunoscând vremea trecerii la cele veşnice, se retrage în anul
1566 la Mănăstirea Moldoviţa, unde se va mai osteni timp de patru ani.
8 septembrie – Naşterea Maicii Domnului - Atunci când o femeie, auzindu-L vorbind pe Hristos,
a fericit-o pe Maica Domnului, cea care L-a născut și L-a hrănit la piept, Domnul a spus: "Aşa este, dar
fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc” (Luca 11, 28). Așadar, în afară de
Maica Domnului, cea care L-a născut o singură dată pe Dumnezeu Cuvântul, fiecare om care aude
cuvântul Lui Dumnezeu și-l pune în lucrare în viața sa, se face și el părtaș acestei binecuvântări,
fiindcă, fiecare se găsește în acel moment, într-un anumit fel, în locul Maicii Domnului: ,, Iar El,
răspunzând, a zis către ei: Mama mea şi fraţii Mei sunt aceştia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l
îndeplinesc” (Luca 8, 21). După cum spune Sf.Maxim Mărturisitorul, ,,Cuvântul lui Dumnezeu,
care s-a născut o dată, după trup, se naște continuu, după Duh, din iubire de oameni, în cei care
doresc. Și se face prunc, născându-Se înlăuntrul lor prin virtuți. Și se arată atâta cât cunoaște că poate
să fie primit de către om”.
Maternitatea nu este o idee abstractă ci o relație personală. Este o legătură deosebită care o leagă
pe mamă de copil și pe copil de mamă. Hristos este Om adevărat pentru că s-a născut din Fecioara Maria. Iar Fecioara
Maria este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu pentru că L-a născut pe Dumnezeu-Omul Hristos. În această relație
personală – pe care Biserica noastră o înfățișează în icoane ale Maicii Domnului precum Fecioara cu Pruncul, Hrănitoarea și
Dulcea-Sărutare – se întemeiază, în întregime, taina mântuirii în Hristos și a restaurării lumii. Iar legătura aceasta personală
dezvăluie caracterul relației omului cu Dumnezeu în această nouă lume.
Nașterea duhovnicească a lui Hristos în inima omului arată felul legăturii pe care vrea să o aibă cu el. Numai cine Îl
primește pe Hristos în inima sa poate să aibă o relație adevărată, adică liberă și personală cu El. Cea mai înaltă formă a
acestei legături este Preasfânta, Maica lui Hristos și a făpturii celei noi.
Prin ascultare de bună voie și lăsarea în grija lui Dumnezeu, omul participă, ca persoană unică și irepetabilă, la noua creație.
Trăiește ca membru al Bisericii, care este Trupul lui Hristos, Fiul Fecioarei. Biserica Ortodoxă consideră că nu există, în afară
de Trupul lui Hristos, alt trup/corp mistic, iar acesta să poată fi numit Biserică. Trupul lui Hristos este unitar și indivizibil. Este
trupul care s-a născut din Fecioara Maria, a fost răstignit, a înviat, și a stat de-a dreapta Tatălui. Este Trupul cu care se
împărtășesc creștinii la Taina Dumnezeieștii Euharistii. Acest Trup naște făptura cea nouă. Iar acest trup este tărâmul celor
vii, pe care l-a arătat în lume cea care L-a avut în pântece pe Cel neîncăput, Maria Fecioara, Maica făpturii celei noi.
Georgios Mantzaridis - www.crestinortodox.ro/
ANUNŢ: În perioada 5 – 7 septembrie 2016 va avea loc în Capitală un Congres Internaţional de Teologie. Lucrările se vor
desfășura la Palatul Patriarhiei. Scopul principal al evenimentului este acela de a prelua și dezbate mesajele, ideile și sugestiile
participanților de la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea (1 – 4 septembrie 2016).
http://basilica.ro/

Programul săptămânii 4 septembrie – 11 septembrie 2016
Duminică
Duminică
Luni
Marţi
Miercuri
Miercuri
Joi
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică

Ziua
4 septembrie
4 septembrie
5 septembrie
6 septembrie
7 septembrie
7 septembrie
8 septembrie
9 septembrie
9 septembrie
10 septembrie
10 septembrie
11 septembrie
11 septembrie

ORA
Slujbe
8 - 12
- Sf.Liturghie (Pilda datornicului nemilostiv) – Pr.Ticu
18 – 19
- Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu
18 – 19
- Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu
- Program administrativ (zi liberă)
9 - 10
- Sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu
18 - 20
- Vecernia, acatistul Maicii Domnului şi Litia
8 - 12
- Sf.Liturghie (Naşterea Maicii Domnului) – Pr.Ticu
9 - 11
- Taina Sf.MASLU
18 – 19
- Slujba Acatistului – Pr.Ticu
8 – 11
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi - Pr.Ticu
18 – 19
- Vecernia Duminicii dinaintea Înălţării Sf.Cruci – Pr.Dragoş
8 - 12
- Sf.Liturghie (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim) – Pr.Dragoş
18 – 19
- Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Dragoş

