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"De aceea, asemănatu-s-a împărăţia cerurilor, omului împărat care a voit să se socotească cu slugile sale. Si, începând să se 

socotească cu ele, i s-a adus un datornic cu zece mii de talanţi. Dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să 

fie vândut el si femeia si copii si pe toate câte le are, ca să se plătească. Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea i se închina, 

zicând: Doamne, îngăduiește-mă si-ţi voi plăti ţie tot. Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul si i-a 

iertat si datoria. Dar, ieșind, sluga aceea a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el si care-i datora o sută de dinari. Si 

punând mâna pe el, îl sugruma zicând: Plătește-mi ce ești dator. Deci, căzând cel ce era slugă ca si el, îl ruga zicând: 

Îngăduiește-mă si îţi 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 si, venind, au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l 

stăpânul său îi zise: Slugă vicleană, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea, oare, ca si tu să ai 

milă de cel împreună slugă cu tine, precum si eu am avut milă de tine? Si mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna 

chinuitorilor, până ce-i va plăti toată datoria. Tot așa si Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă nu veţi ierta - fiecare 

fratelui său - din inimile voastre.“                                                                                                  Matei 18, 23-35 

Condiţiile iertării adevărate.  

Când şi de câte ori îl iertăm pe aproapele nostru? Şi mai ales de câte ori trebuie să-l iertăm? Trebuie oare să tragem 

concluzia pripită că Iisus ne obligă să iertăm pur şi simplu, din oficiu, fiindcă aşa ar ierta şi Dumnezeu? Răspunsul îl aflăm tot 

în Evanghelie. 

Petru a întrebat în numele tuturor: „de câte ori, dacă mi-a greşit un frate, trebuie să-l iert?“. Răspunsul în perfect acord cu 

Biblia îl dă doar Sf. Luca (cap.17) unde zice: „Dacă fratele tău păcătuieşte împotriva ta, mustră-l! Şi dacă-i pare rău iartă-l! 

Şi chiar dacă păcătuieşte împotriva ta de şapte ori pe zi şi tot de şapte ori pe zi se întoarce la tine şi zice: «Îmi pare rău!», să-

l ierţi!“ 

Este clar că Luca îl completează pe Matei. De reţinut că termenul „frate“ sau „soră“ se referă, în cazul de faţă, la cei de 

aceeaşi credinţă cu tine. O condiţie necesară a iertării rămâne totuşi regretul pentru greşeala exteriorizată printr-un 

gest uşor sesizabil. Deci îl ierţi doar dacă îi pare rău şi se pocăieşte întrucât nu-i foloseşte la nimic să-l ierţi din oficiu, fiindcă 

în acest caz nu-i vorba de o iertare propriu-zisă, ci de o pură teorie, atât din partea ofensatorului, cât şi a celui ofensat.  

Creştin cu intermitenţe.  
Chiar dacă iertarea devine porunca nelimitată întrucât cifra şapte exprima în Antichitate desăvârşirea, şi cu atât mai mult 

de şapte zeci de ori câte şapte, pentru cel care nu-şi regretă greşeala şi nu-şi cere iertare nu există de fapt iertare decât în 

teorie. Profetul Iezechiel spunea că Dumnezeu nu vrea moartea celui păcătos, ci ca să se întoarcă de pe căile greşite ale 

păcatului şi să trăiască (Iez. 18,23). Pe de altă parte, să nu ne închipuim că ar fi suficient doar regretul pentru păcatul comis, 

ci se impune încetarea imediată de a mai păcătui, şi dacă se poate repararea acestuia. Vameşul Zaheu a spus că restituie tot 

ceea ce a luat cu de-a sila şi întoarce chiar împătrit.  

Nu-mi pot permite să-i greşesc la infinit aproapelui meu, să-l jefuiesc de miliarde apoi să nu mai fur, pozând în om cinstit şi 

mâncând liniştit banii, plecând de la premiza că acela, fiind un bun creştin, mă iartă mereu. Nu avem voie să ne amăgim, cum 

din păcate cred mulţi, că Dumnezeul descoperit nouă de Hristos este doar milostiv şi iubitor şi mă iartă întotdeauna din oficiu 

fără a necesita vreun efort din partea mea. Cine crede astfel, nu citeşte Scriptura decât pe paragrafe. 

Prostia şi neştiinţă nu scuză greşeală.  
Din textul de azi se mai detaşează ideea că toţi greşim ca oameni, atât unii faţă de alţii, cât şi toţi laolaltă faţă de 

Dumnezeu şi avem nevoie acută de iertare. Printre ultimele cuvinte de pe cruce ale lui Iisus au fost şi acestea: „Doamne, 

iartă-le că nu ştiu ce fac!“. Într-adevăr, unii dintre cei ce luaseră parte la supliciul lui Iisus o făcuseră din neştiinţă, dar cum 

Iisus se roagă şi pentru aceştia denotă clar că suntem vinovaţi la Dumnezeu şi pentru păcatele pe care le-am săvârşit fără 

intenţie şi din neştiinţă, adică pe care nu le conştientizam că sunt grave şi că necesită ispăşire.  

Dacă nu cunoşti un păcat, nu rezultă în mod automat că nu eşti şi vinovat, aşa cum necunoscând o lege omenească pe 

care o încalci nu-ţi acorda nimeni prezumţia de nevinovăţie. Chiar dacă uneori neştiinţa poate micşora vina, în nici un caz nu o 

poate desfiinţa cu totul. 

În concluzie, prin această pildă Iisus a vrut să ne înveţe două lucruri, primul că noi trebuie să ne recunoaştem greşelile 

noastre, iar al doilea că trebuie să iertăm celor care ne greşesc nouă, dacă vrem ca la rândul nostru să fim iertaţi de 

Dumnezeu-Milostivul. 

Pr. prof. univ. dr. Petre SEMEN - www.crestinortodox.ro 

Să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne dăruiască puterea de a ierta greşelile semenilor noştri, gândindu-ne cât de mari sunt 

greşelile noastre pe care ni le iartă El, în timp ce noi nu suntem în stare să iertăm nici greşelile mici ale semenilor noştri. 

Având lumina Evangheliei de azi adunată în sufletele noastre, să ne rugăm lui Dumnezeu Tatăl zicând: "şi ne iartă păcatele 

noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean" (Matei 6, 12-13). 

†  Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române – www.crestinortodox.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                         Programul săptămânii   1 septembrie  –  8 septembrie  2019 
 

Duminică      1 septembrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Pilda datornicului nemilostiv) şi Parastas Pr.Aurel  – Pr.Dragoş 

Duminică      1 septembrie         18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Dragoş 

Luni              2 septembrie         18 - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marți            3 septembrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri       4 septembrie            9 - 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi                 5 septembrie   

Vineri           6 septembrie           9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri           6 septembrie         18 - 19 - Acatistul Sf.Gheorghe - Pr.Ticu 

Sâmbătă       7 septembrie           8 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți – Pr.Ticu 

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

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

Duminică      8 septembrie         18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Ticu 

 

Duminică, 1 septembrie – Începutul Anului bisericesc; Sf.Cuv.Dionisie Exiguul; 
  Luni, 2 septembrie – Sf.Ierarh Ioan Postitorul; 
         Marţi, 3 septembrie – Sf.Cuv.Neofit şi Meletie de la mănăstirea Stânişoara; 
               Miercuri, 4 septembrie – Sf.Proroc Moise; 
                  Joi, 5 septembrie – Sf.Proroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf.Ioan Botezătorul; 
                           Sâmbătă, 7 septembrie – Sf.Cuv.Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi; 
                                    Duminică, 8 septembrie – Naşterea Maicii Domnului; 

                                                        Testul lui Socrate                                           https://ziarullumina.ro 

În Grecia antică (469-399 î.Hr.), Socrate a fost foarte apreciat pentru înţelepciunea lui. Într-o zi, un cunoscut al marelui 

filosof a alergat spre el agitat şi i-a spus: "Socrate, ştii ce-am auzit despre unul dintre studenţii tăi?" 

"Stai o clipă", a replicat Socrate. "Înainte să-mi spui aş vrea să treci printr-un mic test. Se numeşte Testul celor Trei". 

"Testul celor Trei?" "Exact", a continuat Socrate.  

Primul test este Adevărul. Eşti absolut sigur că ceea ce vrei să-mi spui este adevărat?" "Nu", a răspunsul omul, "de fapt 

de-abia am auzit despre acest lucru". "Bine", a spus Socrate. "Deci nu ştii concret dacă este adevărat sau nu.  

Acum să încercăm al doilea test, testul Binelui. Este, ceea ce eşti pe cale să-mi spui despre studentul meu, ceva bun?" 

"Nu, dimpotrivă..." "Deci", a continuat Socrate, "vrei să-mi spui ceva rău despre el, chiar dacă nu eşti absolut sigur că este 

adevărat?" Omul ridică din umeri, un pic jenat.  Socrate a continuat. "Ai putea totuşi să-mi spui acel lucru pentru că există un al 

treilea test - filtrul Utilităţii. Îmi este de vreun folos ceea ce vrei să-mi spui despre studentul meu?" "Nu, nu chiar". 

"Ei bine", a concluzionat Socrate, "dacă ceea ce vrei să-mi spui nu este nici adevărat, nici bun şi nici măcar util, de ce să 

mi-l mai spui?"     

 Oare de câte ori în zi nu ascultăm sau spunem ceva ce nu este nici adevărat, nici bine şi nici folositor? Trăim într-o 

vreme în care ajung la noi informaţii nenumărate, dintre cele mai variate şi pe cele mai diverse căi. Şi desigur, le transmitem 

şi noi mai departe, de multe ori netrecându-le prin nici unul dintre cele trei teste. Facem acest lucru cu voie sau fără voie. 

Dar îl facem şi el nu ne ajută, nu ne foloseşte şi cu siguranţă nu ne onorează. 

Chiar dacă în societatea în care trăim zvonul şi minciuna sunt foarte prezente şi încurajate, nu suntem lipsiţi de 

alternative, de excepţii. Ţine doar de noi în ce măsură vom face schimbarea cu propria persoană. 

Trăim în această avalanşă de informaţii care ne invadează şi uneori ne identificăm cu ceea ce ne este furnizat de mass-

media, de cunoscuţi, necunoscuţi, prieteni. Aşa că vă îndemn să faceţi o selecţie mai atentă a ceea ce auziţi, citiţi şi chiar 

vedeţi şi să treceţi totul prin aceste trei teste: "testul adevărului", "testul binelui" şi "testul folosinţei". 
 

8 septembrie – Naşterea Maicii Domnului - Sf. Grigorie Palama spune: „Căci pe aceasta Dumnezeul nostru o alesese 

dintre cei din veac şi o prehotărâse înainte de veci spre mântuirea şi rechemarea neamului nostru omenesc, nu simplu 

dintre cei mulţi, ci dintre cei aleşi, minunaţi şi vestiţi din veac pentru bună credinţă şi pricepere, ca şi pentru obiceiurile, 

cuvintele şi faptele lor de folos comun şi iubite de Dumnezeu”.  
Toate acestea arată rolul deosebit al Sfintei Fecioare Maria în iconomia mântuirii noastre, precum și semnificațiile adânci 

ale praznicului Nașterii Maicii Domnului, exprimate și în Troparul sărbătorii: „Nașterea ta, de Dumnezeu Născătoare 

Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea; că din tine a răsărit Soarele Dreptății, Hristos Dumnezeul nostru. Și dezlegând 

blestemul, a dat binecuvântare; și stricând moartea, ne-a dăruit nouă viață veșnică.” 

 

2 septembrie – Sf.Ioan Postitorul, a fost al 23-lea episcop al Constantinopolului, între anii 582–595. A rămas în istorie 

drept primul episcop al Constantinopolului care a luat titlul de „patriarh ecumenic”, dar și pentru nomocanonul său 

penitențial în care a explicat cum se pot reduce anii celor opriţi de la împărtaşire. 

 Însemnare: A scurta anii de pocăinţă nu se va părea lucru fără socoteală celor ce judecă drept, deoarece nici la Marele 

Vasile şi nici la cei mai vechi dumnezeieşti Părinţi ai noştri nu s-au hotărât celor ce greşesc post sau priveghere, sau număr 

de metanii, ci numai depărtarea de împărtăşanie. Pentru aceasta noi am socotit că se cuvine celor ce se pocăiesc curat, 

sau se sârguiesc să-şi chinuiască trupul cu vieţuire aspră şi petrec cu mulţumire o viaţă potrivnică răutăţii celei dintâi, să 

le măsurăm lor după măsura înfrânării şi împuţinarea timpului de pocăinţă. De exemplu: dacă va accepta cineva să nu bea 

vin atâtea zile rânduite, am judecat să-i scădem un an din anii certării celei rânduite de Părinţi. Asemenea, dacă făgăduieşte 

înfrânare de carne pentru o vreme, am socotit să-i împuţinăm încă un an; şi dacă se va înfrâna de brânză, de ouă, de peşte 

sau de untdelemn, să-i reducem câte un an. Dacă voieşte să- L îmblânzească pe Dumnezeu şi cu metanii dese, îi vom reduce 

şi mai mult dacă arată voinţă spre multă milostenie. Iar dacă după cădere a venit la viaţa cea iubitoare de Dumnezeu, am 

socotit că este bine să-i dăm lui iertarea în mai puţină vreme. 

 

 




