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Şi, iată, venind un tânăr la El, I-a zis: Bunule Învăţător, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică? Iar El a zis: De ce-Mi zici
bun? Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu. Iar de vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile. El I-a zis: Care? Iar
Iisus a zis: Să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb; Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi
să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai
lipseşte? Iisus i-a zis: Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după
aceea, vino şi urmează-Mi. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii. Iar Iisus a zis
ucenicilor Săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăţia cerurilor. Şi iarăşi zic vouă că mai lesne este să
treacă cămila prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu. Auzind, ucenicii s-au uimit foarte,
zicând: Dar cine poate să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta e cu neputinţă, la Dumnezeu
însă toate sunt cu putinţă.
Matei 19, 16-26
De tȃnărul bogat I-a fost drag lui Hristos! La lucrarea aceasta de mântuire lucrează şi omul şi lucrează şi Dumnezeu şi
Dumnezeu singur nu-l mântuieşte pe om şi omul singur, fără Dumnezeu, nu se mântuieşte. Aşa că noi suntem chemaţi
să facem ceva. Ce anume să facem? Ni s-a spus chiar în Evanghelia care s-a citit la această Liturghie, în care se spune că un
tânăr şi-a pus problema mântuirii, s-a dus la Domnul Hristos, a căzut înaintea Lui şi L-a întrebat: „Bunule învăţător, ce
bine să fac ca să am viaţa veşnică?". Ce i-a spus Domnul Hristos? Dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile! Poruncile
lui Dumnezeu le găsim în Evanghelie, în Vechiul Testament, în cele zece porunci pe care le-a dat Dumnezeu omului şi pe
care omul trebuie să le împlinească.
Dar tânărul cel bogat l-a întrebat pe Domnul Hristos care sunt acele porunci? Şi, interesant, Domnul Hristos a amintit
cinci dintre cele zece porunci date de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai. Care anume? Să nu ucizi; să nu desfrânezi, să
nu curveşti sub nici un chip; să nu fii mărturie mincinoasă; să nu furi; cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. Şi a mai adăugat
ceva Domnul Hristos, pe lângă cele cinci porunci: să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Cine nu-şi cinsteşte părinţii - şi
eu aş zice şi socrii, pentru că şi socrii sunt părinţi, sunt părinţii celuilalt din viaţa de familie, dintre soţi - nu are parte de viaţa
veşnică. Să cinsteşti pe părinţi, pe mama ta şi pe tatăl tău şi să ştii că, dacă eşti căsătorit, mai ai un tată şi o mamă, părinţii
celuilalt soţ. Şi dacă totuşi nu le zici socrilor, din socotelile tale, din motivele tale, tată şi mamă, să ştii că nu umbli pe cale
bună, să ştii că nu împlineşti voia lui Dumnezeu!
Şi mai este ceva în Sfânta Evanghelie de la Marcu, ceva ce nu este în celelalte Evanghelii. Atunci când tânărul a zis: „ Toate
acestea le-am împlinit", Domnul Hristos a privit la el şi - fiti atenţi ce frumos se spune! - „I-a fost drag de el". Deci avem
un om de care se spune în Sfânta Evanghelie că Domnului Iisus Hristos i-a fost drag de el. Cine e acesta? Tânărul cel bogat!
S-au apucat oamenii să-l defaime pe tânărul cel bogat: că nu a făcut câte i-a mai cerut Domnul Iisus Hristos după aceea, că
nu a împlinit poruncile. Să ştiţi că greşesc toţi aceia care spun astfel de cuvinte. De ce? Pentru că Domnului Hristos i-a fost
drag de el şi dacă i-a fost drag de el nu se poate să fi fost altfel decât aşa cum ar fi trebuit să fie şi dacă n-a putut face mai
mult nu înseamnă că n-a fost primit de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a zis: „ Dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte
poruncile!" Să fim cel puţin la măsurile tânărului.
Pe noi ar trebui să ne intereseze dacă suntem şi noi ca şi tânărul cel bogat? Am putea zice şi noi ca el: „Toate acestea
le-am împlinit"! Deci, Doamne: n-am ucis, n-am curvit, n-am furat, n-am mărturisit fals, am cinstit pe tatăl şi pe mama mea,
n-am înşelat pe nimeni şi iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi. Ar putea Domnul Hristos, privind la noi, şi dacă am
zice noi că acestea le-am împlinit, să-i fie drag de noi? Şi atunci ce să facem să-i fie drag Mântuitorului de noi cum i-a fost
drag de tânărul cel bogat? Ce putem face? Să împlinim poruncile măcar de acum înainte, că fără acestea nu intră
nimeni în împărăţia lui Dumnezeu.
Să ne cercetăm pe noi înşine căci acum ştim ce s-a întâmplat cu tânărul cel bogat - eu cred că Domnul Hristos l-a Primit pe
tânărul cel bogat aşa cum a fost şi cum nu s-a lepădat el de avuţiile sale, stare ce i-a adus întristare Domnul Iisus care l-a
primit - nu putea să-i fie drag de el şi în acelaşi timp să-l respingă. Aceasta ne dă mare încredere nouă, care avem lipsurile
noastre intr-un fel sau altul, şi atunci trebuie să ne gândim la cuvintele spuse de Domnul Hristos: ceea ce-i cu neputinţă la
oameni, adică ceea ce nu poate face omul singur, face Dumnezeu pentru el; ceea ce nu-i cu putinţă la oameni, e cu putinţă
la Dumnezeu pentru că la Dumnezeu toate sunt cu putinţă.
Vedeţi câtă bucurie ne dă nouă Evanghelia!? Vedeţi câtă nădejde ne dă nouă Evanghelia, vedeţi câtă încredere ne dă
nouă Evanghelia în Mântuitorul nostru, Care doreşte să ne cuprindă şi pe noi aşa cum cuprinde găina puii săi sub aripi. Toate
acestea! avându-le în vedere, putem avea încredere nu ca să facem rău, ci să facem binele de care suntem în stare, să ocolim
răul pe care îl putem ocoli şi atunci sigur ne primeşte Domnul Hristos, sigur îi e drag Domnului Hristos de fiecare dintre noi.
Noi suntem cuprinşi în iubirea lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu este iubire. Zice Sfântul Apostol Pavel că dacă
Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său pentru binele nostru, oare nu ne va da toate împreună cu El? (Rom. 8, 32) Credem că
Dumnezeu ne va da toate împreună cu Fiul pe Care L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică (In. 3,
16). Să ne întemeiem pe acestea, să avem încredinţarea că Dumnezeu poate să ne mântuiască şi ne mântuieşte dacă
împlinim poruncile Lui, după puterea noastră şi să cerem ajutor de sus ca j să intrăm în viaţa de veci. Amin!
Parintele Teofil Paraian - Credinta lucratoare prin iubire, Editura Agaton

29 august-Taierea capului Sf.Ioan Botezatorul
Sfântul Ioan, Înainte-Mergătorul Domnului, este cel dintâi model de viată călugărească. Aşa îl şi socoteau
primii ascetic creştini şi se îmbărbătau în chip deosebit cu pilda lui în ostenelile sihăstreşti. De la el învăţau
însingurarea, fiindcă el din copilărie a petrecut în pustie. De la el învăţau postirea, pentru că el se hrănea cu
plantele peste care dădea întâmplător în pustie. De la el învăţau simplitatea în îmbrăcăminte, pentru că haina lui
era din peri de cămilă şi era încins cu cingătoare din piele. De la el învăţau necăsătorirea, lepădarea de sine,
smerenia, devotamentul faţă de Dumnezeu, necruţarea propriei vieţi, spre mântuirea proprie şi a altora –
virtuţile ale căror trăsături sunt atât de vădite în viaţa lui. Ca înainte-mergător al harului celui nou, ca
propovăduitor al pocăinţei, ca arătător al rânduielilor după care ajunge omul să placă lui Dumnezeu şi călăuza
către Hristos, el le este însă model şi îndrumător tuturor creştinilor în viaţa mântuitoare. Toate vârstele, toate
clasele sociale şi toate felurile de meserii vor găsi destul spre zidire fie în faptele lui, fie în feluritele împrejurări
ale vieţii lui.
“Capul lui, fraţi creştini, a urmat nişte „drumuri” mai speciale. El a fost recuperat din palatul Irodiadei şi
purtat, ca un odor de mare preţ, prin Siria, Mesopotamia, Egipt, iar astăzi este într-o moschee din Damasc, ridicată pe ruinele unei
catedrale închinate Sfântului Ioan Botezătorul. Acolo vin mulţi bolnavi, mai ales orbi. Te impresionează privirea lor, fixată undeva în
gol… Am întrebat pe cineva: „Ce aşteaptă aceştia, de stau aici de atâta vreme?” şi mi s-a răspuns: „Foarte mulţi dintre ei se vindecă”.
Sfântul Ioan a fost ucis cu un an înainte de patimile Domnului.Trupul lui a rămas îngropat acolo, în închisoare, iar capul a
rămas la palatul lui Irod, iar apoi a fost luat de acolo şi păstrat cu foarte mare grijă de către ucenicii lui, ca un odor de mare preţ, un
odor sfânt, care-I scăpa din foarte multe primejdii. Din cauza prigoanelor care au urmat, acest sfânt cap a fost păzit şi ascuns. Din
când in când numai, îşi face simţită prezenţa — aşa cum izbucnesc uneori izvoare de sub pământ — şi apare odată la Edessa
altădată în Egipt… Iar acum este în Damasc, într-o mare moschee, aşa cum v-am spus, o moschee construită pe locul unei
catedrale.Am văzut şi eu această moschee luxoasă, cu lampadare şi covoare. Este acolo un mic paraclis acoperit cu email verde şi
cu pereţi de sticlă. Acolo înăuntru este capul sfântului Ioan Botezătorul. In jurul acestui paraclis stau foarte mulţi orbi, în genunchi
sau turceşte, într-o tăcere care te uimeşte. Stau şi nu văd nimic, dar ochii lor dinlăuntru sunt deschişi. Ei se roagă şi foarte mulţi se
vindecă. Ce spun ei numai Dumnezeu ştie, dar, în mod sigur, primesc foarte mult ajutor de la capul sfântului Ioan. Se revarsă foarte
multe minuni de acolo asupra acestor musulmani… Vin şi foarte multe femei musulmane, cu copii în braţe, şi se sprijină de bara
care înconjoară mormântul, acel sicriu. Il înconjoară de trei ori, apoi pleacă la treburile lor… pleacă cu faţa veselă… Pun şi un fel de
pomelnice într-un locşor anume de lângă acel sicriaş. Sunt acolo grămezi de rugăciuni către sfântul Ioan Botezătorul este un semn
de mare veneraţie pentru acest sfânt.Este în calendar o sărbătoare numită Soborul Sfântului Ioan Botezătorul. Aceasta înseamnă
sărbătoarea pământească şi cerească a Sfântului Ioan. El este fiinţa de legătură dintre profeţi şi apostoli. E marele pustnic şi
marele celib şi totodată, primul martir din lumea creştină: el moare pentru sfinţenia vieţii de familie. S-a spus despre el că venea
„în duhul şi puterea lui Ilie” – acel profet temut, care zguduia conştiinţele într-o vreme când lumea intrase intr-o mare
criză duhovnicească…“.
(din: Parintele SOFIAN, Editura Bizantina, 2007, Bucuresti)

30 august - Sf.Ierarhi Varlaam,mitropolitul Moldovei si Ioan de la Rasca si Secu,episcopul Romanului
Sf.Ierarhi Alexandru,Ioan si Pavel cel Nou
1 septembrie- Inceputul anului bisericesc/ Sf.Cuv.Dionisie Exiguul(cel Smerit) Sf.Cuv.Simeon Stalpnicul
3 septembrie -Sf.Cuv.Neofit si Meletie de la Manastirea Stanisoara
“Cei care-si au mintea adunata cand citesc, dar se multumesc numai cu cititul, fara sa puna nimic in practica in vederea
sporirii lor duhovnicesti, se aseamana cu agricultorii aceia care se ingreuiaza sa puna mana pe plug, ci stand la umbra deasa
citesc mereu carti despre agricultura si invata multe lucruri teoretice, dar raman nelucratori si nefericiti.” – Cuviosul

Paisie Aghioritul

Dionisie Exiguul sau Dionisie „cel Mic” a fost un călugăr originar din Scythia Mică (Dobrogea de astăzi) şi a trăit în secolele
V-VI. Cea mai mare parte a vieţii sale a petrecut-o la Roma, unde a fost stareţul unei mănăstiri. A rămas în istorie ca un renumit
traducător de opera teologice din greacă în latină.Totuşi, opera cu rezonanţă istorică a sfântului Dionisie este introducerea
calendarului creştin, împărţind istoria în două perioade – „înainte de Hristos” şi „după Hristos”. În acel timp, în uz
era calendarul roman care număra anii începând cu data întemeierii Romei. Urmând calculelor făcute, Dionisie Exiguul a
ajuns la concluzia că anul 753 de la întemeierea Romei era anul în care s-a născut Hristos, adică anul 1 al erei creştine.
Programul săptămânii 27 august – 3 septembrie 2017
8 - 12
Duminică
27 august
- Sf.Liturghie (Tanarul bogat) -Pr.Dragos-parastas pentru Pr.Aurel Samoila
Duminică
27 august
18 - 19 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Dragos
18 - 20
Luni
28 august
-Vecernia si Acatist-Taierea capului Sf.Ioan Botezatorul - Pr.Dragos
Marți
29 august
8 - 11
-Utrenia si Sf. Liturghie- Taierea capului Sf.Ioan Botezatorul (POST)
9 - 10
Miercuri
30 august
- Sfințirea mică a apei - Pr.Dragos
Joi
31 august
9 - 11
Vineri
1 septembrie
- Taina Sf.MASLU
Vineri
1 septembrie
18 - 19- Slujba acatistului - Pr.Dragos
8 - 11
Sâmbătă
2 septembrie
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți - Pr.Dragos
Sâmbătă
2 septembrie
18 - 19
- Vecernia Duminicii a 13-a după Rusalii - Pr.Dragos
8 - 12
Duminică
3 septembrie
- Sf.Liturghie (Pilda lucratorilor rai) - Pr.Ticu
Duminică
3 septembrie
18 - 19 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu

