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“Ascultaţi această 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 el 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 zice 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 n-au băgat-o în seamă 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 aduce roadele ei. Cine va cădea pe piatra 

aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va strivi”                                                                                     Matei 21,33-44 

Celui ce are i se va da, iar celui ce nu are şi puţinul ce are ori crede că îl are, i se va lua (Matei 25, 29; Marcu 4, 25; Luca 

8, 18 şi 19, 26); suntem aşadar trataţi şi răsplătiţi proporţional cu intensitatea părtăşiei ce manifestăm neprofanului 

(luând aminte la primejdia că deprinzând a ne închina lui Mamona ne vom afunda din ce în ce mai iremediabil în nisipurile 

mişcătoare ale uscăciunii şi lipsei de apă). 

Partea noastră nu poate fi decât alături de Tatăl, Care până acum lucrează (Ioan 5, 17) şi de Fiul deopotrivă lucrător; ne 

sunt cerute, ca şi lucrătorilor din vie, roade, altfel spus fapte, acţiuni, conlucrare. Iar de nu, dacă ne arătăm incapabili şi 

nevrednici – ori şi ostili, răufăcători, agenţi activi ai răului – treaba nu poate rămâne în suspensie şi de izbelişte, aducerea ei la 

bun sfârşit va fi luată de la noi şi pusă în mâinile altora. 

Răspunderea noastră e colectivă, e a întregii specii, în orice caz a celor conştienţi şi aflaţi în situaţia de a putea să 

determine cursul evenimentelor, a celor care nu pot invoca odioasa scuză „n-am ştiut” ori culpabilul argument „ce-mi pasă 

mie” (cu varianta: nu sunt păzitorul fratelui meu). 

„Lucrarea viei” nu are în vedere doar pe farisei ori saduchei, ci însuşi neamul israelitean, însăşi omenirea, sincronismul 

activităţii omului cu planul divin, cosmic şi soteriologic. Nu vreţi voi? Vă depăşeşte rolul în care aţi fost distribuiţi? Vă 

copleşeşte măreţia misiunii? Sau vi s-a stins vechea flacără? Aţi pierdut virtutea de altădată? V-aţi rătăcit printre ispite şi aţi 

căzut în robia patimilor? Ei bine, se va găsi cine să lucreze în numele Meu. Aşa-zisa fidelitate a evreilor faţă de Vechiul Testa-

ment e aparentă şi cu totul iluzorie. Când Domnul le spune că dacă ar crede cu adevărat în Moise ar crede şi în EI, pe Care 

Moise L-a proorocit (Ioan 5, 46), El are în vedere tocmai împrejurarea că acei care s-au înstrăinat de Lege sunt iudeii deoarece 

resping toate profeţiile atât de numeroase, de percutante) despre Iisus-Mesia din Legământ. Tăgăduind profeţiile şi sensul 

izbăvitor al Vechiului Testament, evreii iar nu creştinii sunt contestatarii autentici, ai legăturii cu Predania şi cu Scriptura. 

A face din creştini nişte răzvrătiţi împotriva Vechiului Testament înseamnă a săvârşi o profundă eroare de perspectivă, ei sunt 

Israilul cel nou care duce mai departe misiunea universală a poporului ales, desolidarizându-se de cei care din Lege s-au 

priceput a reţine exclusiv dispoziţiile formale, cuantificându-le în şase sute treisprezece porunci pozitive şi negative. 

Lucrătorilor li se cer roadele viei fiindcă ele reprezintă esenţialul (Matei 7, 16: „După roadele lor îi veţi cunoaşte” ). Ei nu 

numai că ucid pe trimişii Stăpânului (proorocii) şi pe Fiul (Iisus), dar şi trădează cauza viei, menirea şi rostul ei, adică misiunea 

omului de a înduhovnici viaţa, de a da un sens universului, de a-l face grădina lui Dumnezeu. 

Rodirea viei va fi luată de la ei şi încredinţată altora. Degeaba vor invoca toţi lucrătorii nedreptăţii vecinătatea lor sau 

înrudirea lor cu Fiul (Luca 13, 26), li se va răspunde iarăşi: „Nu ştiu de unde sunteţi, depărtaţi-vă de la Mine, nu veţi avea 

parte de împărăţia lui Dumnezeu, unde se află Avraam, Isaac şi Iacov, veţi fi aruncaţi afară dintr-însa” (Luca 13, 27-28). 

Hristos nu a pierdut nici un prilej pentru a-şi afirma solidaritatea cu revelaţia din Vechiul Testament, perfecta 

continuitate cu învăţătura proorocilor şi cu Tora lui Moise. El predică în Templu şi în sinagogi, El apără curăţia Templului 

alungând pe zarafi, El se supune tăierii-împrejur, respectă regula cu privire la dreptul de a prooroci numai după împlinirea 

vârstei de treizeci de ani, citează de istov Decalogul şi consideră traducerea în fapt a celor zece porunci drept temei al 

dobândirii vieţii veşnice (Matei 10, 17: „Iar de vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile”.   

Părintele Nicolae Steinhardt - din „Dăruind vei dobândi” 

De aceea, frații mei, vă îndemn să iubiți pe Dumnezeu și Biserica Lui. Iubiți pe păstorii Bisericii, ascultați de ei și vă rugați 

pentru ei, ca niște fii sufletești, “că ei priveghează pentru sufletele voastre, ca cei ce vor da seamă“ (Evrei 13, 17). Vă mai 

îndemn să nu lipsiți în sărbători de la biserică, și să ascultați cu evlavie sfintele slujbe, mai ales Sfânta Liturghie. Hristos este 

de față în Sfântul Altar și noi să lipsim? Maica Domnului cu toți îngerii și sfinții sunt în biserică și slăvesc pe Dumnezeu 

împreună cu preotul și noi ne ducem atunci la plăceri și la beții? Nu uitați să pomeniți pe preoți la rugăciunile voastre, din 

dragoste și din datorie, că sunt sfințiți de Hristos și poartă în ei Harul Duhului Sfânt. 

Să rugăm pe marele Arhiereu Iisus Hristos, Păstorul și Mântuitorul sufletelor noastre, să rânduiască păstori și preoți cât mai 

buni Bisericii Sale, iar nouă să ne dea mai multă credință și fapte bune spre dobândirea cereștilor bunătăți. Amin. 

Părintele Ilie Cleopa - www.crestinortodox.ro 



  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            Programul săptămânii  3 septembrie –  10 septembrie 2017 

Duminică       3 septembrie  8  - 12 - Sf.Liturghie (Pilda lucrătorilor răi) - Pr.Ticu 

Duminică      3 septembrie 18  - 19 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu 

Luni               4 septembrie  18  - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli - Pr.Ticu 

Marți             5 septembrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri        6 septembrie  9  - 10 - Sfințirea mică a apei - Pr.Ticu 

Joi                  7 septembrie 18 – 20 -Vecernia şi acatistul Maicii Domnului - Pr.Ticu 

Vineri             8 septembrie  8  - 12 - Sf.Liturghie (Naşterea Maicii Domnului) - Pr.Ticu 

Vineri             8 septembrie  18  - 19 - - Slujba acatistului - Pr.Ticu 

Sâmbătă         9 septembrie    8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți - Pr.Ticu 

Duminică      10 septembrie    8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica dinaintea Înălţării Sf.Cruci) - Pr.Ticu 

Duminică      10 septembrie 18  - 19 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu 

 

Luni,                   4 septembrie – Sf.Proroc Moise 

Marţi                   5 septembrie – Sf.Proroc Zaharia şi Elisabeta 

Joi ,                     7 septembrie – Sf.Cuv.Simeon şi Amfilohie de la Pȃngăraţi 

Vineri,                 8 septembrie – Naşterea Maicii Domnului 

Sâmbătă,            9 septembrie -  Sf.Cuv.Onufrie de la Vorona, Sf.Cuv.Chiriac de la Tazlău 

                                                      8 septembrie - Naşterea Maicii Domnului   
                                      Începutul acestei sărbători trebuie aflată între Sinodul III Ecumenic (431) şi Sinodul IV Ecumenic (451). 

                                 Lipsa informaţiilor legate de naşterea şi viaţă Maicii Domnului ne descoperă discreţia şi smerenia Fecioarei  

                                 Maria. Este prima sărbătoare cu cruce roşie din noul an bisericesc, an care începe pe 1 septembrie.    

                                 Informaţiile despre Naşterea Maicii Domnului sunt luate din scrieri necanonice sau apocrife, precum  

                                 Protoevanghelia lui Iacov, o lucrare iudeo-creştină din secolul al II-lea.  

         Sfântul Ioan Damaschin ne oferă următorul răspuns la întrebarea: De ce Fecioara s-a născut dintr-o femeie stearpă? 

Fiindcă trebuia că singurul lucru nou sub soare, începătura minunilor, să fie preîntâmpinat de minuni şi încet-încet, din cele 

mai smerite să se nască cele mai mari. Dar ar mai fi un lucru. Prin naşterea Mariei, firea s-a biruit prin har şi a rămas supusă, 

necutezand să o ia înainte. Firea a aşteptat neroditoare, până când harul a înflorit rodul. Naşterea Maicii Domnului aduce 

bucurie la toată lumea după cum vesteşte troparul închinat acestei sărbători. Dacă Eva a adus în lume blestemul, Maria a adus 

binecuvântarea; dacă Eva a adus în lume moartea, Maria a adus Viaţa cea adevărată; dacă Eva s-a făcut pricinuitoare a 

căderii, Maria, prin ascultare şi smerenie, a devenit pricina a binecuvântării şi a bucuriei.                     www.crestinortodox.ro 

                        Pr. Constantin Voicescu (+08.09.1997)  s-a născut în Bucureşti, în anul 1924. Rămas orfan de la vârstă de 7  

                      ani şi-a petrecut copilăria în orfelinat. A fost trimis să înveţe la Şcoală Normală din Buzău. Aici intră  

                      împreună cu alţi colegi în Frăţia de Cruce, motiv pentru care va fi arestat în anul 1942. A fost condamnat de  

                      Curtea Marţială a Corpului 5 Armata Ploieşti la 3 de închisoare corecţională. 

                           În anul 1948 a urmat cursurile Facultăţii de Geografie. De la căminul studenţesc al acestei facultăţi va  

                     fi arestat în mai 1948. A fost condamnat pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" la patru ani detenţie şi a 

fost închis la Jilava. În a două jumătate a anului 1949, Părintele Constantin Voicescu a fost mutat la Piteşti. Se făceau trierile: 

studenţii - la Piteşti, intelectualii - la Aiud, muncitorii - la Gherla; elevii - la Târgşor, femeile la Mislea şi Miercurea Ciuc. 

Ajunge la închisoarea-spital de la Târgu Ocna, în 1950, pentru că i s-a descoperit un TBC osos la genunchi. La Târgu Ocna 

erau adunaţi deţinuţii grav bolnavi de tuberculoză, că să moară. Ajuns aici, scapă de focul "reeducărilor” de la Piteşti. 

A fost arestat pentru a treia oară la 30 Octombrie 1958 şi condamnat la muncă silnică pe viaţă prin sentinţa nr. 844/59 a 

Tribunalului Militar Bucureşti, apoi închis la Aiud. 

A fost eliberat în anul 1964 şi s-a angajat muncitor la Uzinele 23 August. Mai târziu, Patriarhul Justinian i-a dat un post de 

corector şi legător la Institutul Biblic. La 11 februarie 1973 a fost hirotonisit şi a slujit onorific la biserica Bucur Ciobanul. Din 

1976 şi până la sfârşitul vieţii a fost preot paroh la Biserica Sapienţei. 

A murit într-un accident, pe 8 septembrie 1997, după ce săvârşise slujba de pomenire pentru deţinutele anticomuniste 

decedate în închisoarea de femei de la Mislea.                                                    www.crestinortodox.ro 

                                                             În perioada 1-4 septembrie 2017, la Iaşi, a avut loc Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din  

                                                           toată lumea: România, Republica Moldova, Ucraina, Grecia, Serbia, Albania, Macedonia,  

                                                           Franța, Germania, Belgia, Italia, Spania, Portugalia, Irlanda, Marea Britanie, Elveția,  

                                                           Turcia, Iordania, Siria dar și de pe continentul african. 5000 de tineri cu vârsta cuprinsă  

                                                            între 16 și 35 de ani au fost  prezenți la Iași încă din data de 1 septembrie, iar în ziua de 

duminică, 3 septembrie alți 1000 de tineri din Arhiepiscopia Iașilor au fost prezenți la Iași doar pentru o zi. 

Obiectivele întâlnirii: Promovarea modelelor creștin ortodoxe, formarea tinerilor, încurajarea dialogului între tineri. 

 

"Indiferența e un păcat, indiferența înseamnă egoism și, mai mult decât atâta, indiferența înseamnă pactizarea cu răul, 

înseamnă promovarea răului, înseamnă lipsa iubirii, înseamnă păcat împotriva iubirii. Să nu se confunde datoria 

creștinului de a iubi și de a ierta pe cel care-i greștește personal, cu datoria și cu dreptul de a lupta pentru a stăvili răul făcut 

obștii."                                                                                                                                                        Pr. Constantin Voicescu 

 

 

 

  

 

       Naşterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea că din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul 

nostru si dezlegând blestemul a dat binecuvântare şi stricând moartea, ne-a dăruit nouă viaţa veşnică.     (Troparul Naşterii Maicii Domnului) 




