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Parohia MărŃişor
" De aceea, asemănatu-s-a împărăŃia cerurilor omului împărat care a voit să se socotească cu slugile sale. Şi, începând să se
socotească cu ele, i s-a adus un datornic cu zece mii de talanŃi. Dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut
el şi femeia şi copii şi pe toate câte le are, ca să se plătească. Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea i se închina, zicând: Doamne,
îngăduieşte-mă şi-Ńi voi plăti Ńie tot. Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria.
Dar, ieşind, sluga aceea a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el şi care-i datora o sută de dinari. Şi punând mâna pe el, îl sugruma
zicând: Plăteşte-mi ce eşti dator. Deci, căzând cel ce era slugă ca şi el, îl ruga zicând: Îngăduieşte-mă şi îŃi 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 şi,
venind, au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l stăpânul său îi zise: Slugă vicleană, toată datoria aceea Ńi-am
iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea, oare, ca şi tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum şi eu am avut milă de tine?
Şi mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce-i va plăti toată datoria. Tot aşa şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face
vouă, dacă nu veŃi ierta - fiecare fratelui său - din inimile voastre. “
Matei 18, 23-35

Nu poate fi stare mai jalnica pentru un suflet
omenesc decat aceasta: sa nu poti ierta pe fratele tau nici
in cele mai grele clipe din viata ta.
Din nefericire, asemenea cazuri mai sunt si in zilele
noastre, cand cineva, care s-a certat cu altul, vrea sa se
impace, celalalt, in loc sa-l ajute si sa se poarte bland si
delicat, isi hate joc de el si cu dispret ii intoarce spatele. In
asemenea imprejurari trebuie sa ne cercetam constiinta si sa
vedem daca nu cumva purtam si noi o mare parte de vina si
este cazul sa biruim trufia din noi, sa ne smerim cu adevarat
si sa facem asa curm a facut fratele din Pateric, dupa sfatul
batranului.
Daca nu il imblanzim nici asa, sa ne straduim sa iertam
din inima toate jignirile si nedreptatile pe care ni le-a pricinuit
acela, sa ne rugam lui Dumnezeu sa-l imblanzeasca, iar pe
noi sa ne ajute sa-l putem ierta cu adevarat, asa cum a iertat
Sfantul Arhidiacon Stefan pe cei care il ucideau cu pietre,
rugandu-se pentru ei dupa exemplul Mantuitorului.
Iar ca regula de purtare fata de asemenea oameni ni se
recomanda sa nu-i vorbim de rau catre nimeni, chiar daca
ei ne barfesc, ci, dimpotriva, sa-i vorbim de bine, aratandule calitatile, pentru ca orice om are si calitati, nu numai
defecte. Si, pe cat se poate, sa le facem bine, direct sau
indirect, si mai ales sa ne rugam pentru ei, ca Dumnezeu
sa-i lumineze, sa-i imblanzeasca si sa-i ajute sa-si dea seama
ca si ei gresesc, intrucat si ei sunt oameni.
Purtandu-ne deci cu blandete, cu smerenie si bunatate ne
prefacuta cu toti cei din jurul nostru si pastrandu-ne cugetele
curate de orice rautate si viclesug fata de dusmani si de toti
semenii nostri, vom dobandi o pace deosebita in fiinta noastra
launtrica, o pace cum numai Dumnezeu ne-o poate da, iar pe
langa aceasta pace a inimii ne vom putea invrednici si de o
adevarata iertare din partea lui Dumnezeu, atunci cand vom
zice: "Si ne iarta noua greselile noastre, precum si noi iertam
gresitilor nostri" (Matei 6, 12).
Sf. Nicolae Velimirovici

„Observati? La harul lui Dumnezeu, harul iertarii,
milostivirii Lui, trebuie sa raspund si eu. Si sluga aceea,
careia Dumnezeu i-a dat harul iertarii, i-a dat gratierea
aceasta… Eu sunt incredintat ca tema aceasta in jurisprudenta,
care cuprinde si gratiere si amnistie, de aici este inspirata, din
Evanghelie, din lucrul lui Dumnezeu cu noi. Caci in actul
mantuirii, sa nu uitam iubitilor (si sfintii au cunoscut si au
marturisit), Dumnezeu impartaseste intai harul acesta gratial
si apoi te lasa pe tine, ca tu sa lucrezi, sa raspunzi la el, si
harul sa lucreze in tine, propriu-zis; ca el lucreaza, iar tu sa fii
deschis harului. Si avem date exemple la Vietile Sfintilor.
Sfantul Pavel a primit descoperirea mare, darul, pe drumul
Damascului, dar dupa aceea, trei ani s-a retras in Arabia
pietroasa, a cercetat Scripturile si s-a rugat. Si atunci a primit el
descoperiri pana la al treilea cer. Au trebuit trei ani… Despre alt
sfant se spune ca cinsprezece ani a trebuit sa se osteneasca.
Altul treizeci si ceva de ani...Vom mai grai despre asta. In
drumul acesta al dobandirii iertarii ca vindecare. Ca vindecare pentru ca, iata, acea sluga a primit harul, harul gratial de iertare,
dar nu s-a vindecat. Ca dovada: il strangea de gat pe semenul
lui. Nu era vindecat.
Atunci, iata, alta mare taina; taina a tainelor: Nu te vindeci
prin tine insuti. O, pleaca unii de la pacat!… Nu te vindeci
prin vointa ta. Nu redevii ceea ce ai fost chemat sa fii - zidit
dupa chipul lui Dumnezeu si in perspectiva unei neincetate
asemanari cu El…
Prin puterea, prin voia lui Dumnezeu, retineti! Si
reflectam mai adanc la acest fapt, pentru ca, repet: descopera
taina tainelor. Zice psalmistul: “Caci mai buna e mila Ta decat
viata”. Decat viata insasi pe care o am eu. Mila lui Dumnezeu
e mai mult decat atat… si care trebuie sa ma insoteasca mereu.
Iar Sfantul Iacob spune in epistola lui, acel cuvant pe care noi
mereu il rostim la incheierea Sfintei Evanghelii: “Caci tot harul
desavarsit si toata darea cea buna de sus este, pogorand de la
Tine, Părintele luminilor”. Părintele Constantin Galeriu

"Fiti buni intre voi si milostivi, iertand unul altuia, precum si Dumnezeu v-a iertat voua, in Hristos"
(Sfântul Apostol Pavel - Efeseni 4, 32)

Explicarea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii (partea a VII-a)
Liturghia catehumenilor (a celor ce se pregatesc de botez) - Antifonul al III-lea ( Fericirile)
În contextul Sfintei Liturghii, Fericirile alcătuiesc antifonul al III-lea.
În timpul cântării celui de-al treilea antifon se face Vohodul mic(Ieşirea cu Sfânta Evanghelie) . Se deschid Uşile
Împărăteşti, in vederea iesirii cu Sfanta Evanghelie. Actul acestei deschideri inchipuie deschiderea intrarii pentru noi in
Împaratia cerurilor, prin venirea si activitatea mesianica a Fiului lui Dumnezeu pe pamant.
Usile imparatesti sunt inchise dupa citirea Sfintei Evanghelii
(Dicţionar:: Sfintele Usi se mai numesc si Usi Imparatesti pentru că prin ele intrau in vechime imparatii cand se
impartaseau cu Trupul si Sangele Domnului. Denumirea de Usi Imparatesti vine si de la faptul ca prin aceste usi intră si
Hristos, Imparatul Cerurilor, sub chipul Cinstitelor Daruri, la Vohodul cel mare (momentul cand in biserica se canta imnul
Heruvic) din cadrul Sfintei Liturghii.)

Fericirile din Sfânta Liturghie încep cu o frază luată din Evanghelia după Luca 23,42:
” Întru ÎmpărăŃia Ta când vei veni, pomeneşte-ne pe noi, Doamne.”
FERICIRILE ((Matei 5:2-12;Luca 6:20-26))

1.FericiŃi cei săraci cu duhul, că a acelora este ÎmpărăŃia Cerurilor - sărăcia cu duhul sau smerenia de bună voie
(Sfântul Ioan Gură de Aur) este condiŃia esenŃială a intrării în ÎmpărăŃie, ea ne deschide porŃile cerului pentru că
numai cel care îşi cunoaşte nimicnicia însetează după Dumnezeu;
2.FericiŃi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia - plângerea este mântuitoare atunci când este o expresie a
pocăinŃei, a străpungerii inimii şi a întoarcerii spre Dumnezeu;
3.FericiŃi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul - blândeŃea, cel dintâi rod al bunătăŃii şi al iubirii aproapelui,
ne face asemenea lui Hristos: "ÎnvăŃaŃi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veŃi găsi odihnă sufletelor
voastre"(Matei 11, 29).
4.FericiŃi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura - dreptatea înseamnă aici cucernicie
(Sfântul Ioan Gură de Aur), virtutea în general (Sfântul Chiril al Alexandriei) pe care trebuie să o căutăm cu toată
dorinŃa inimii noastre;
5.FericiŃi cei milostivi, că aceia se vor milui - milostenia izvorăşte din iubirea de Dumnezeu şi de aproapele şi se
arată prin ajutorarea trupească şi sufletească a semenilor şi atrage mila lui Dumnezeu asupra noastră;
6.FericiŃi cei curaŃi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu - curăŃia inimii o dobândim atunci când reuşim să
smulgem din ea rădăcinile păcatului, adică poftele şi gândurile rele, şi o umplem de iubire şi de dorinŃa după
Dumnezeu;
7.FericiŃi făcătorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema - scopul a tot ceea ce facem în viaŃă trebuie
să fie pacea care este dar şi har de la Duhul Sfânt, semn al prezenŃei Sale care ne transportă în "lăcaşul" Său (Sfântul
Serafim de Sarov);
8.FericiŃi cei prigoniŃi pentru dreptate, ca a lor este împărăŃia cerurilor - luptând pentru dreptate, având ca arme
adevărul şi iubirea, până la a fi prigoniŃi ne identificăm cu Mântuitorul Care a suferit răstignire;
9.FericiŃi veŃi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minŃind
din pricina Mea .BucuraŃi-vă şi vă veseliŃi, căci plata voastră multă este în Ceruri.- prigonirea nu aduce fericirea
decât dacă cel prigonit este cu adevărat nevinovat, dacă ocara este mincinoasă şi victima este un martor al Adevărului,
al lui Hristos Însuşi.
“Fericit cel pe care Duhul Cel Mare l-a arătat sărac de păcate, care are aici o viaŃă de plâns, care nu se satură niciodată de
hrana cea cerească, care prin milostivire atrage spre el marea milă a lui Dumnezeu, care e prieten al păcii şi curat cu inima,
care suportă multe suferinŃe pentru multslăvitul Hristos şi va primi în schimb slavă mare.” Sfântul Grigorie de Nazianz
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Programul săptămânii 19 august 2012 – 26 august 2012
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8 - 12
18 - 19
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9 - 11
18 - 19
8 - 11
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8 - 12

- Sf. Liturghie (Pilda datornicului nemilostiv)
- Acatistul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil
- SfinŃirea mică a apei
- Taina Sf.MASLU
- Slujba acatistului
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiŃi
- Vecernia Duminicii a XII-a după Rusalii
- Sf. Liturghie (Tânărul cel bogat)

