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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
Prin cuvântul pildei de astăzi, Hristos îl cheamă pe creştin să-şi dea roadele la timp, adică în această viaţă pământească,
slujind pe Stăpânul său, conştient că „securea stă la rădăcina pomilor şi orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat şi
aruncat în foc” (Lc. 3, 9).
Noi, care am trecut din robia întunecată a păcatului în ţara luminoasă a Noului Legământ, unde avem drept Canaan Biserica
cu toate harurile Duhului Sfânt, se cade să iubim Legea lui Dumnezeu şi să trăim după Evanghelie, risipind chipurile false ale
poftelor vătămătoare.
Dacă avem în inimile noastre credinţă în Dumnezeul părinţilor noştri, să-L slujim cu credincioşie şi sfinţenie! Să
lepădăm idolii, să urâm deşertăciunea, să lăsăm păcatele, să ne înfrânăm de la patimile cele urâte. Să respectăm cu
iubire Numele Domnului, rostindu-l cu evlavie, prin rugăciuni şi cereri. Să facem ca Numele Domnului să se
preamărească prin viaţa noastră de fiecare zi şi prin săvârşirea binelui.
Dacă toate acestea le împlinim cu sârguinţă, atunci suntem, într-adevăr, harnici lucrători în via Domnului şi astfel, ne
învrednicim de răsplată şi slavă cerească. Nu ne îndoim de aceasta, fiindcă Mântuitorul nostru ne asigură că „Împărăţia lui
Dumnezeu se va da neamului care va face roadele ei” (Mt. 21, 43). Amin.
Înaltpreasfinţitul Irineu Pop-Bistriţeanul - www.crestinortodox.ro
Să nu ne facem stăpâni în casa Stăpânului
Domnul Hristos aminteşte ceea ce au spus proorocii David (Ps. 117, 22-23) şi Isaia (28, 16) despre piatra din capul
unghiului pe care au nesocotit-o ziditorii, adăugând: "cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma; iar peste care va cădea
ea, pe acela îl va spulbera" (Mt. 21, 44). Prin urmare, Mântuitorul Iisus Hristos arată că El este piatra din capul unghiului
de care depinde mântuirea sau pieirea oamenilor.
Această pildă din Evanghelia după Sfântul Matei se află şi în Evangheliile după Sfântul Marcu şi după Sfântul Luca. Toate
aceste trei Evanghelii ne spun că arhiereii, fariseii şi cărturarii au înţeles că Iisus vorbea despre ei când le-a spus pilda
lucrătorilor răi din vie (cf. Mt. 21, 45; Mc. 12, 12; Lc. 20, 19).
Această pildă sau parabolă a fost pronunţată după intrarea Domnului în Ierusalim, cu puţin timp înainte de pătimirile,
de răstignirea şi de moartea Sa pe Cruce. Deci pilda are şi un conţinut profetic, întrucât, la câteva zile după ce a rostit această
pildă, Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a dovedit că El Însuşi este fiul stăpânului pe care l-au omorât
lucrătorii din vie, adică arhiereii, fariseii şi cărturarii. Pilda aceasta ne arată că Dumnezeu a făcut din poporul evreu un
popor ales ca să lucreze în via Domnului, l-a ales dintre celelalte popoare şi i-a dat Legea lui Moise cu multe principii sau
reguli religioase, morale şi cultice, pentru a-l ajuta să-şi păstreze identitatea sa, deoarece avea de împlinit o misiune sfântă.
Teascul din vie este viaţa spirituală a poporului ales, iar turnul de pază este simbolul templului din Ierusalim în care
Dumnezeu era prezent în modul cel mai intens, pentru că preînchipuia pe Mesia - Hristos.
Trimişii stăpânului viei sunt proorocii sau profeţii, pe care adesea conducătorii evreilor i-au bătut sau i-au ucis. Prin
aceasta vedem că umanitatea păcătoasă, chiar dacă este chemată la o lucrare sfântă, devine adesea nerecunoscătoare,
răzvrătită şi îndărătnică în a împlini voia lui Dumnezeu. Comportamentul lucrătorilor răi din vie este comportamentul
oamenilor răi care, după ce au fost chemaţi în via Domnului sau în lucrarea lui Dumnezeu, uită repede de stăpân şi se fac
stăpâni ei înşişi, considerând via ca fiind o proprietate a lor. De aceea, Mântuitorul le spune: "Împărăţia lui Dumnezeu se
va lua de la voi şi se va da neamului care va aduce roadele ei" (Mt. 21, 43). Vedem că Domnul Iisus identifică via din
pilda Sa cu Împărăţia lui Dumnezeu, iar lucrătorii viei sunt cei chemaţi de Dumnezeu să pregătească intrarea oamenilor în
Împărăţia Lui. Astfel via simbolizează lucrarea sfântă de mântuire a oamenilor.
Cu alte cuvinte, Evanghelia ne arată că este un privilegiu să fii chemat la împlinirea acestui plan de mântuire, dar
dacă nu răspunzi chemării sau preferinței lui Dumnezeu pentru tine, El cheamă la slujire pe alții mai vrednici decât tine,
cheamă lucrători cinstiți și smeriți, harnici și buni, care nu au viclenie și lăcomie în suflet. Aceasta este semnificația
cuvintelor: "Împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei" (Matei 21, 43).
† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane - www.crestinortodox.ro

Luni, 27 august – Sf.Cuv.Pimen cel Mare;
Marţi, 28 august – Sf.Cuv.Moise etiopianul: Sf.Ana proorociţa;
Miercuri, 29 august – Tăierea capului Sf.Ioan Botezătorul;
Joi, 30 august – Sf.Ier.Varlaam, Mitropolitul Moldovei; Sf.Cuv.Ioan de la Râşca şi Secu;
Sâmbătă, 1 septembrie - Ȋnceputul anului bisericesc; Sf.Dionisie Exiguul
Duminică, 2 septembrie – Sf.Ier.Ioan Postitorul; Sf.Cuv.Simeon Stâlpnicul.
27 august – Sf.Cuv.Pimen cel Mare, numit și Avva Pimen în Patericul egiptean, a fost un mare ascet,
pustnic și părinte duhovnicesc în Egipt, în a doua jum a sec.al IV-lea și prima jumătate a sec.al V-lea.
Un frate iarăși a întrebat pe părintele Pimen, zicînd: “Părinte, am făcut un păcat greu și voiesc ca trei ani
să petrec în pocăinţă”. Starețul a răspuns: “Este mult!” Fratele a zis: “Atunci, să mă pocăiesc un an”. Starețul iarăși a răspuns:
“Este mult!” Auzind aceasta, ceilalți frați au zis: “Apoi pînă la patruzeci de zile se cuvine a petrece în pocăință?” Iar starețul
iarăși a răspuns: “Este mult!” Și a adăugat: “Eu socotesc că de se va pocăi omul din toată inima și de va pune gînd tare, ca
de acum să nu se mai întoarcă la păcat, apoi în trei zile îi primește Dumnezeu pocăința lui!“.
Zis-a iarăși: mai mare decît această dragoste nu este cu putință să afle cineva, decît să-și pună sufletul pentru aproapele
sau. De va auzi cineva un cuvînt rău, adică de mîhnire, putând și el să zică asemenea și se va lupta să nu-l zică, sau de i se
va face strîmbătate și va suferi și nu va răsplăti, unul ca acesta își pune sufletul său pentru aproapele său.
28 august-Sfântul Moise etiopianul a fost tâlhar. Cuprins de mustrare de conștiință pentru relele
săvârșite, părăsește ceata de tâlhari și se retrage într-o mânăstire. Aici își va plânge păcatele săvârșite, dar
va lupta multă vreme cu demonii desfrânării care îl chinuiau. După șase ani de cumplit război cu demonii,
s-a vindecat în chip minunat de toate închipuirile. Știind că vin tâlharii să ȋi ucidă, Avva Moise a rămas în
mânăstire împreună cu șase frați care nu au voit să îl lase singur și au fost toți uciși. Așa a trecut la cele
veșnice Moise Etiopianul, la vârsta de 75 de ani.
"Ținta ultimă a făgăduinței noastre este Împărăția lui Dumnezeu, iar scopul fără de care este cu neputință a ajunge la
sfârșitul acela este curăția inimii. Deci spre acest scop trebuie să fie îndreptată mintea noastră totdeauna, iar când s-ar
întâmpla să se abată inima noastră puțin din calea cea dreaptă, îndată să o întoarcem, îndreptând-o spre scopul urmărit, ca
după rigla zidarului".
www.crestinortodox.ro
2 septembrie- Sf.Ioan Postitorul sau Ajunătorul s-a născut în Constantinopol și a trăit în vremea împăraților
Iustin, Tiberie și Mavrichie. Mai întâi a fost lucrător de aur, bărbat dreptslavitor, iubitor de săraci,
primitor de străini și temător de Dumnezeu. A rămas în istorie drept primul episcop al Constantinopolului
care a luat titlul de „patriarh ecumenic”, dar și pentru canoanele sale.
Înfrânarea lui era în acest fel: șase zile nu gusta hrană, iar a șaptea zi gusta numai puțin din verdeturile
grădinii, din pepeni, din struguri sau din smochine. Așa i-a fost hrana lui în toți anii arhieriei. De dormit
dormea foarte puțin, și atunci, șezând cu pieptul lipit de genunchi, înfigând o andrea într-o lumânare aprinsă
și când ajungea focul lumânării la andrea, cădea andreaua într-un lighean și se scula. Iar de se întâmpla să nu audă sunetul
andrelei, toată noaptea următoare o petrecea fără de somn. În rugăciune și în nevoințe multe petrecea neîncetat, luptându-se
cu patimile. De multe ori a întors înapoi năvălirile barbarilor și a izbăvit cetatea din pierzare cu rugăciunea și cu postul.
CANONUL 3 Ioan Ajunătorul (DUHOVNICUL ESTE CHIVERNISITORUL POCĂINŢEI DUPĂ CHIBZUINŢA SA)
Motivul pentru care Părinţii rânduiau demult celor ce greşeau, în loc de canon numai depărtarea de împărtăşanie este,
precum socotesc, acela că atunci creştinii aveau atâta dragoste ca să se împărtăşească, încât socoteau mare
pagubă a se lipsi de ea. Pentru aceasta şi Părinţii cei de atunci, nu au aflat altceva cu care să-i oprească de la păcat,
decât depărtarea de împărtăşanie.

Noi am socotit ca în privinţa celor care se pocăiesc cu adevărat şi cu sârguinţă îşi chinuiesc trupul cu disciplină aspră
şi cu înţelepciune îşi schimbă viaţa, contrabalansând răutatea anterioară după măsura înfrângerii, să măsurăm şi scurtarea
timpului de pocăinţă. De pildă, dacă cineva ar primi să nu bea vin în anumite zile, am judeca să-1 iertăm şi noi un an din
epitimia hotărâtă de către Părinţi, pentru greşeala lui. Aşijderea, dacă ar făgădui reţinerea de la carne până la un timp, am
socotit să-i tăiem alt an, iar dacă de la brânză şi de la ouă, sau peşte, sau de la untdelemn, şi astfel pentru fiecare reţinere de
acest fel să-i iertăm un an. Tot astfel să procedăm dacă acela va voi să îmblânzească pe Dumnezeu prin îmbelşugatele plecări
de genunchi; şi mai ales de va arăta râvnă şi hotărâre nestrămutată pentru milostenie. Iar dacă cineva după păcătuire s-a
dedat vieţii de Dumnezeu iubitoare şi singuratice, am socotit că este bine să dobândească iertare încă şi mai scurtă, ca
prin acest fel de vieţuire să răzbune în viitor patima respectivă în cursul vieţii.
(12 sin. I ec; 16 sin. IV ec; 102 Trul.; 5 Ancira; 74 Vasile cel Mare) https://invataturilesfintilorparinti.wordpress.com
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Programul săptămânii 26 august 2018 – 2 septembrie 2018
7.30 - 12 - Sf.Liturghie (Pilda lucrătorilor răi) şi parastasul părintelui Aurel- Pr.Dragoş
17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu
17 – 18 - Vecernia Tăierii capului Sf.Ioan şi acatistul Sf.Ioan Botezătorul – Pr.Ticu
8 - 12 - Sf.Liturghie (Tăierea capului Sf.Ioan Botezătorul) - Pr.Ticu
- Program administrativ (zi liberă)
- Nu se face Maslu !!!!!
17 – 18 - Slujba acatistului – Pr.Ticu
8 –- 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi - Pr.Ticu
17 – 18 - Vecernia Duminicii a 14-a după Rusalii – Pr.Ticu
7.30 - 12 - Sf.Liturghie (Pilda nunţii fiului de ȋmpărat) - Pr.Ticu
17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Ticu

