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Schimbarea la Față
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În vremea aceea a luat Iisus cu Sine pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan, fratele lui, şi i-a dus pe ei într-un munte înalt, în singurătate.
Şi s-a schimbat la faţă înaintea lor aşa încât faţa Sa strălucea ca soarele, iar hainele Sale se făcuseră albe ca lumina. Şi iată că s-au
arătat lor Moise şi Ilie, vorbind împreună cu Iisus. Atunci, începând Petru, a zis către Iisus: Doamne, bine este nouă să fim ; dacă
voieşti, vom face aici trei colibe: Ţie una, lui Moise una şi una lui Ilie. Dar pe când vorbea el încă, iată un nor luminos i-a învăluit pe ei
şi iată un glas din nor a zis: Acesta este Fiul Meu cel iubit, în care bine am voit; pe Acesta să-L ascultaţi. Şi auzind ucenicii, au căzut
cu faţa la pământ şi s-au spăimântat foarte tare. Dar apropiindu-se Iisus, s-a atins de ei şi le-a zis: sculaţi-vă şi nu vă temeţi. Atunci,
ridicându-şi ochii lor, n-au mai văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur. Şi pe când se coborau ei din munte, Iisus le-a poruncit,
zicând: să nu spuneţi nimănui cele ce aţi văzut, până nu se va scula din morţi Fiul Omului.
( Matei 17, 1-9)

Schimbarea la Faţă a Domnului a avut loc cu puţin timp înainte că El să fie răstignit. Hristos ia cu Sine trei ucenici
pentru a-i întări în credinţa că El este Fiul lui Dumnezeu, că are putere să biruiască moartea. Era o pregătire a
ucenicilor pentru momentul răstignirii Domnului, că atunci când Îl vor vedea suferind să nu cadă în necredinţă, ci să aibă
convingerea că va ieşi biruitor din moarte. Având în vedere timpul când ea are loc, Schimbarea la Faţă a Mântuitorului ar fi
trebuit să fie prezenţa în calendar înainte de Sfintele Paşti. Însă pentru că Sfinţii Părinţi au dorit să ne descopere că slava
Domnului de pe muntele Taborului are legătură nu numai cu Învierea lui, ci şi cu a două Sa venire întru slavă la
sfârşitul lumii, s-a stabilit că ea să fie prăznuită în luna august, ultima luna a anului bisericesc. Ziua sărbătorii este data de 6
august pentru că în ziua a şasea a fost făcut omul. Ţinând seama de faptul că Adam şi Eva au căzut în păcat şi au pierdut slava
Împărăţiei Cerurilor, Hristos vine acum să o redea întregului neam omenesc.
"Schimbarea la faţă a Domnului ne arată şi chipul luminos al primului om, al protopărintilor noştri înainte de cădere.
Slava Taborului este şi slava chipului omului celui dinainte de cădere. Această taină a Schimbării la faţă nu arată numai
slava chipului celui dintâi, ci arată şi slava asemănării omului cu Dumnezeu. Omul dintâi, Adam, înainte de cădere avea slava
chipului, dar trebuia să asculte de Dumnezeu, să conlucreze cu El, cu harul lui că să ajungă la o treaptă mai înalta şi anume
slava asemănării cu Dumnezeu sau sfinţenia desăvârşită cât este posibilă pentru om. Iisus Hristos, noul Adam, nu numai că a
redat slava chipului celui dintâi, ci a arătat desăvârşirea chipului prin asemănarea totală cu Dumnezeu, el fiind şi Fiul lui
Dumnezeu" (Preafericitul Părinte Patriarh Daniel)
"Biserica Ortodoxă a păstrat nealterată învăţătură de credinţă pe care a primit-o de la Sfinţii Apostoli, cu privire la viaţa
şi activitatea Mântuitorului Iisus Hristos, înfăţişându-L întotdeauna, în toate veacurile şi în toate timpurile, ca
Dumnezeu şi Om. Pe Muntele Taborului, în faţa ucenicilor, a copleşit firea Sa omenească cu puterea dumnezeirii Sale,
fără să o desfiinţeze, şi a înfăţişat omul în toată frumuseţea şi splendoarea lui, aşa cum a fost gândit şi voit de
Dumnezeu. În al doilea rând, sărbătoarea de astăzi vrea să arate că în fiinţa umană se petrece, datorită acestui eveniment, un
proces de conversiune duhovnicească foarte profund, ce urmăreşte să transforme patimile şi poftele, ca mişcări iraţionale care
ne îndepărtează de Dumnezeu şi ne leagă de lumea această, în virtuţi care ne înalță şi ne apropie de frumuseţea lui
Dumnezeu". (pr. prof. acad. dr. Dumitru Popescu)
Contribuţii româneşti pe muntele Tabor
www.crestinortodox.ro
După ce în anul 1263, sultanul Baybars va distruge biserica mănăstirii, întreg muntele fiind transformat în parc de
vânătoare pentru memeluci, în secolul al XIV-lea, comunitatea locală creştină se va ocupa cu scoaterea la lumina a ruinelor
vechii mănăstiri de pe Muntele Tabor. În dată de 6/19 august, creştinii urcau pe munte cu prapuri şi cruci, spre a sluji Sfânta
Liturghie, obicei împământenit peste secole. În anul 1631, Fakhr al-Din a dat franciscanilor dreptul de a locui pe
Muntele Tabor, drept recunoscut şi de otomani, în cadrul secolelor XVII-XVIII. Franciscanii au locuit în camerele rămase în
picioare din vechea cetate, în fosta baie, până la descoperirea ruinelor bisericii cruciate, în anul 1858. Tot acum începe şi
reconstruirea acesteia. În anul 1924 va fi terminată actuală biserica, zidită peste ruinele celei din secolul al XII-lea.
În secolul al XIII-lea, când mănăstirea ortodoxă bizantină ajunsese deja cu totul pustie, Arhimandritului Irinarh
Roseti, cu metania din mănăstirea Neamţ, i s-a dat de Dumnezeu să repare această sihăstrie. După lungi osteneli şi
nevoinţe la mai multe mănăstiri şi schituri în Ţară Românească şi Moldova, în anul 1843 el a plecat cu ucenicul sau,
Nectarie Banul, la Locurile Sfinte şi s-au stabilit pe Muntele Tabor. Aici au petrecut împreună 16 ani, în desăvârşită
sihăstrie şi dorire de Dumnezeu, răbdând multe ispite de la oameni şi de la diavol.
În anul 1859, al unirii celor două provincii româneşti, Moldova şi Ţară Românească, Cuviosul Irinarh Roseti a început
construcţia bisericii Mănăstirii Schimbarea la Faţă a Domnului de pe Muntele Tabor. Ostenitorul arhimandrit şi părinte
duhovnicesc n-a reuşit să termine această lucrare sfântă, căci s-a mutat la cele veşnice la 26 decembrie 1863, fiind
înmormântat în biserica începută de el şi terminată de ucenicul sau, Nectarie.
Locul de egumen a fost luat de ucenicul sau, ierodiaconul Nectarie Banul. El a terminat mănăstirea şi a menţinut
rânduiala slujbei în limba română până în anul 1890, când, datorită bătrâneţii şi suferinţelor, s-a retras la Mănăstirea Sfântul
Sava. În vremea noastră, ctitoria arhimandriţilor Irinarh şi Nectarie este locuită de călugări greci şi aparţine canonic de
Mitropolia Ortodoxă de Nazaret.

Luni, 7 august – Sf.Cuv.Teodora de la Sihla
Joi,
10 august - Sf.Mc.Arhid. Laurenţiu
Vineri, 11 august – Sf.Nifon, Patriarhul Constantinopolului
Binele nu vine de-a gata ‒ ne schimbăm numai prin efort personal
Arhimandritul Teofil Părăian
Mijloacele de informare aduc mai multe informări, mai multe gânduri în fiinţa omului, însă trebuie să fii selectiv, să ştii ce
să primeşti şi ce să nu primeşti. Nu ştiu dacă cei care nu au nici un fel de legătură cu mijloacele de informare sunt mai
îmbunătăţiţi pentru faptul acesta: că nu cunosc anumite lucruri. Omul trebuie să fie stăpân pe ceea ce i se oferă, să ştie ce să
ia şi ce să lase şi, în orice caz, să nu caute să cunoască numai de dragul de a cunoaşte, ci să cunoască pentru folosul
sufletesc pe care i-l aduce cunoaşterea.
Din criza morală ieşim prin efort personal; mai întâi de toate trebuie să avem o intuiţie a valorilor spirituale, să ni se
atragă atenţia asupra lor şi noi înşine să le intuim ca valoroase şi apoi să le urmărim. Cei mai mulţi oameni renunţă la bine nu
pentru că nu ştiu ce este binele, ci pentru că este mai comod să renunţe la bine, să renunţe la efortul de
îmbunătăţire. Creştinismul, în orice caz, e cu Cruce: „Cel care vrea să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi
să-mi urmeze Mie” (Matei 16, 24) - a zis Domnul Iisus Hristos. Ce înseamnă asta: „să-ţi iei crucea”? Înseamnă să-ţi iei
partea de osteneală, partea de efort care ţine de propria ta depăşire. Nu trebuie să aşteptăm ca lucrurile să ne vină de-a
gata. Cu credinţa e cum e cu cultura: te ţii de ea – o ai, nu te ţii – o pierzi.
(Arhim.Teofil Părăian, Cum putem deveni mai buni – Mijloace de îmbunătăţire sufletească,Ed.Agaton, p.57)

“Maica Domnului nu L-ar fi putut purta pe Cuvȃntul lui Dumnezeu în trup, dacă nu ar fi primit mai întȃi
Cuvȃntul lui Dumnezeu în inimă.”
Mitropolitul Kallistos Ware
Trebuie să avem puterea de a ne ruga pentru omul care ne face rău
Să știți de la mine, nu cu oamenii trebuie să ne luptăm, cu duhurile din ei. Pe dușman îl dezarmezi cu dragoste și cu un
cuvânt bun. Omul acela care-ți este vrăjmaș, dacă vede că vii la el cu daruri și cu un cuvânt bun, Îl va lăsa pe Duhul Sfânt să
izgonească din sufletul lui duhurile rele de care este cuprins și va scăpa de ele.
Așa că, atunci când vedem pe cineva că se uită urât la noi sau ne vorbește urât, ne bârfește, trebuie să spunem în
gând o rugăciune prin care să cerem Bunului Dumnezeu să liniștească acea persoană și, în același timp, să ne arătăm
mila față de acel om. Căci ajută foarte mult să ai milă față de aproapele, doar așa câștigi un dușman de partea ta.
Trebuie să avem puterea de a ne ruga pentru omul care ne face rău. La rugăciunea Tatăl nostru se spune așa: ”Și ne
iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri”! De aceea, de pildă, nu avem voie să dăm pe nimeni în
judecată. Că, dacă dăm pe cineva în judecată, nu mai putem spune Tatăl nostru.
Apoi, ca să te rogi pentru dușmanul tău, îți trebuie smerenie, ca să poți zice: „Eu sunt mic, Doamne, iartă-mă și iartăl și pe cel ce mă lovește!” Asta trebuie: smerenie, smerenie în fața oricui.
Părintele Proclu Nicău, Lupta pentru smerenie și pocăință, Ed.Agaton, Făgăraș, 2010
Mucenicia celui ce are grijă de bolnav

„De va suferi cineva durerile şi va mulţumi, a luat cununa de mucenic. Iar dacă copilul este bolnav şi mama sa
Îi mulţumeşte lui Dumnezeu, lucrul acesta maicii îi este cunună”.
Sfântul Ioan Gură-de-Aur
9 august - Sfinţii zece Mucenici, care au mărturisit pentru sfânta icoană a Mântuitorului şi Dumnezeului nostru Iisus
Hristos: Iulian, Marchian, Ioan, Iacov, Alexie, Dimitrie, Fotie, Petru, Leontie şi Maria Patrichia.
Aceşti sfinţi au trăit în zilele sălbaticului Leon, care nu suferea sfintele icoane şi le ardea. Pentru aceea s-a apucat el să
pogoare şi cinstita icoană a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care se afla la poarta de aramă. Şi
au făcut scări şi au pus lemne lungi, şi s-au suit pe scări, vrând să o pogoare.
Atunci vitejii aceştia apucând de scară şi trăgând-o la dânşii, au surpat cu capul în jos pe cel urcat pe ea, care a şi murit, şi
au anatematizat şi au blestemat pe împărat. Împăratul dacă a aflat de această, s-a umplut de mȃnie şi a poruncit să se taie
capetele tuturor celor ce s-au aflat de faţă acolo, al căror număr numai Domnul îl ştie, fiindcă era mulţime multă de popor. Iar
pe aceşti nouă Sfinţi Mucenici bătându-i cu toiege i-a băgat în temniţă, poruncind să le dea pe fiecare zi câte cinci sute de
lovituri. Şi aşa au răbdat cu bărbăţie fericiţii opt luni. Şi dacă a văzut tiranul că li se sfârşea viaţă, a poruncit să fie mai întâi
chinuiţi şi să li se taie capetele lor şi Sfintei Maria Patrichia, şi să fie aruncaţi în mare.
www.calendar-ortodox.ro
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Programul săptămânii 6 august – 13 august 2017
8 - 12
- Sf.Liturghie (Schimbarea la Faţă) - Pr.Ticu
18 - 19 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu
18 - 19
- Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Ticu
18 - 19
- Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Ticu
9 – 10
- Sfințirea mică a apei - Pr.Ticu
18 - 19
- Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Ticu
18 - 19
- Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Ticu
9 - 11
- Taina Sf.MASLU
18 - 19- Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Ticu
8 - 12
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți - Pr.Ticu
18 - 19
- Vecernia Duminicii a 10-a după Rusalii - Pr.Dragos
8 - 12
- Sf.Liturghie (Vindecarea lunaticului) - Pr.Dragos
18 - 19 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Dragos

