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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 

Arma teribilă a Mântuitorului. Scopul primar al parabolelor Domnului Hristos a fost acela de a face cât mai accesibil 

mesajul împărăţiei lui Dumnezeu, dar și de armă împotriva opozanţilor. Este şi cazul pildei cu viticultorii din această 

săptămână, pe care Iisus o foloseşte ca pe o sabie cu două tăişuri, împotriva celor care-L contestau fără încetare şi-L tachinau 

maliţios. Trei elemente importante apar în parabolele Mântuitorului: motivul viei, al smochinului şi al măslinului.  

Via, smochinul şi măslinul – vârstele lui Israel. Cel mai adesea, în parabole, viţa de vie îl reprezenta pe Israel, din 

momentul aşezării lui în Ţara promisă, până în clipa în care poporul ales l-a respins pe Domnul Hristos; smochinul îl 

reprezintă pe Israel între momentul respingerii şi cel al întoarcerii lui, iar măslinul îl reprezintă pe Israel aşa cum va fi el în 

viitor când Domnul se va întoarce pe pământ să judece lumea. Profetul avertiza că Dumnezeu îşi va lua mâna de pe via Sa 

prin aceea că nu-i va mai trimite ploi la vreme şi va porunci şi mistreţului sălbatic (adică neamurilor străine) să intre în ea şi 

să o pustiească. Ca urmare, nu va rămâne nimic din ea, doar lemnul. Viţa de vie este în acelaşi timp şi cea mai dependentă de 

priceperea bunului gospodar, fiindcă, fără sprijinul unui stâlp de susţinere ori a unui copac, viţa nu poate aduce roade..  

Viaţa bate pilda. Stăpânul viei era Dumnezeu, via era poporul Israel, iar lucrătorii viei erau, în primul rând, liderii 

spirituali ai poporului, care nici pe departe n-au fost pe măsura aşteptărilor bunului gospodar. Iisus a subliniat consecventa 

purtare de grijă a lui Dumnezeu pentru poporul Său, care nu numai că nu i-a pedepsit de îndată pentru lipsa de roade şi nici 

pentru uciderea mesagerilor, cum ar fi fost de aşteptat, ci le-a trimis chiar pe Fiul Său. 

Gardul viei era Legea lui Moise care avea menirea de a-l izola de moravurile şi practicile religioase ale păgânilor şi de a 

face din Israel un popor sfânt şi unic în lume. Teascul putea fi simbolul recoltării roadelor mult aşteptate, iar turnul de pază 

reprezenta ochiul mereu vigilent al proniei divine. Plecarea departe a Stăpânului, nu este altceva decât îndelunga răbdare a 

lui Dumnezeu cu oamenii. Trimişii Stăpânului să ia recolta binemeritată erau proorocii, iar roadele în sine nu puteau fi 

decât dreptatea, în relaţiile interumane, sfinţenia vieţii şi credinţa. Roadele pe care le aşteaptă Dumnezeu de la oameni sunt: 

”Ţi s-a arătat, omule, ceea ce este bun şi ceea ce Dumnezeu cere de la tine: dreptate, iubire şi milostivire şi cu smerenie să 

mergi înaintea Domnului Dumnezeului tău!” (Miheia, cap. 6,8).  

Problema la zi. Trebuie să ne întrebăm ce însemnătate mai poate avea aceasta pentru noi, care nu mai suntem viticultori în 

primul rând şi nici arendaşi de alte pământuri încât să ne putem regăsi măcar parţial în situaţia celor vizaţi de Domnul în 

pildă. Conform Sf. Ioan Gură de Aur, Cel dintâi şi cel mai mare Lucrător a fost şi rămâne de-a pururi Dumnezeu, deoarece pe 

El ni-L prezintă Scriptura ca fiind permanent la lucru. 

Munca văzută cu ochi buni. Dacă abordăm dintr-o altă perspectivă pilda Domnului Hristos, via, poate fi lumea cu toate 

bunătăţile sale, iar noi oamenii suntem cu toţii lucrători pe proprietatea lui Dumnezeu pe care se cuvine s-o înnobilăm prin 

munca noastră. Am fost amplasaţi într-un mediu al creaţiei şi nu ne putem justifica în nici un fel existenţă pe pământ, adică în 

via Domnului, decât aducând roade, fiecare după puterile sale. Spusa lui Iisus: Tatăl Meu până acum lucrează şi Eu lucrez, 

apare ca un îndemn adresat nouă oamenilor de a urma exemplul Persoanelor Sfintei Treimi care sunt continuu la lucru. 

Munca, nu trebuie interpretată ca o pedeapsă divină, fiindcă altfel ar rezulta că interpretăm Biblia în favoarea leneşilor. 

Munca a fost şi trebuie interpretată ca o binecuvântare şi o şansă unică a maturizării noastre spirituale, mai ales dacă roadele 

muncii sunt folosite şi pentru aproapele, iar nu în mod egoist, precum lucrătorii viei din pildă. 

Matematică în pilde. folosind imaginea în matematică, gânditorul oriental convingea mai uşor de ce minus cu minus 

rezultă plus dacă se pleca de la ideea, şi de fapt, practica cotidiană a timpului, de apărare ori de vendetă în cadrul clanului sau 

al tribului, când duşmanul duşmanului meu îmi putea fi prieten sau dacă nu, era în avantajul meu dacă găseam în el un 

potenţial aliat. Minus cu plus nu poate rezulta decât minus, dacă se merge tot pe logica de mai sus, adică duşmanul 

prietenului meu îmi poate deveni şi mie duşman, dacă avem în vedere empatia ori transferul de sentimente. Şi, în final, plus 

cu plus nu poate fi decât tot plus deoarece, prietenul prietenului meu nu poate fi în nici un caz decât şi un eventual prieten al 

meu. 

Prof. Univ. Petre Semen – www.creștinortodox.ro 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           Programul săptămânii  6 septembrie  –  13 septembrie  2020 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie  (Pilda lucrătorilor răi) – Pr.Dragoș 

    18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului –  Pr.Dragoș 

Luni    18 - 20 - Vecernia și acatistul Nașterii Maicii Domnului 

Marţi     8 – 12 - Sf.Liturghie  (Nașterea Maicii Domnului ) – Pr.Dragoș 

Miercuri    9 – 10 - Sfințirea mică a apei –  Pr.Dragoș 

Joi  - Program administrativ (zi liberă) 

Vineri   9 - 11 - Taina Sf.MASLU            

    18 - 19 - Slujba acatistului –  Pr.Dragoș 

Sâmbătă     8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi  -   Pr.Dragoș 

  18 - 19 - Vecernia Duminicii dinaintea Ȋnălțării Sf.Cruci – Pr.Ticu 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie  (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim) –  Pr.Ticu 

    18 - 20 - Vecernia și acatistul Sfintei Cruci 

                             Luni, 7 septembrie – Sf.Cuv.Simeon și Amfilohie de la Pângărați; 

                   Marți, 8 septembrie – Nașterea Maicii Domnului; 

   Miercuri, 9 septembrie – Sf.Ioachim și Ana; Sf.Cuv.Chiriac  de la Tazlău și Onufrie de la Vorona; 

                   Duminică, 13 septembrie – Târnosirea Bisericii Ȋnvierii; Sf.Corneliu sutașul; 

                                                      Sf.Ciprian, episcopul Cartaginei; Sf.Cuv.Ioan de la Prislop; Sfinții 

Mucenici din Dobrogea; 

                                           Marți, 8 septembrie – Nașterea Maicii Domnului - Prima sărbătoare a noului an bisericesc este Naşterea Maicii 

Domnului, în ziua de 8 septembrie. Această sărbătoare reprezintă poarta de intrare în cuprinsul întregului şir de prăznuiri la care 

Biserica ne cheamă pe noi toți în cursul anului bisericesc care a început la 1 septembrie. 

Sfânta Fecioară Maria, drept cea mai sfântă dintre femei și ca una care s-a învrednicit să nască cu trup pe Mântuitorul 

Iisus Hristos, se bucură de preacinstire în Ortodoxie, fiind cea dintâi și cea mai mare dintre toți sfinții. A cinstit-o Dumnezeu 

Însuși în momentul în care a ales-o să fie „locaș al Cuvântului Hristos”.  

Din paginile Sinaxarului aflăm că Sfânta Fecioară Maria s-a născut din Sfinţii şi Drepţii Părinţi Ioachim şi Ana, fiind unicul 

lor copil, dobândit la bătrâneţe, după stăruitoare rugăciuni. Sfântul Ioachim, tatăl Fecioarei Maria, se trăgea din seminţia lui 

Iuda, fiind urmaş al regelui David, iar Sfânta Ana, mama sa, era fiica preotului Mathan din Betleem, din seminţia lui Aaron. 

Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului a început să fie prăznuită încă din secolul al V-lea, între Sinodul III Ecumenic (431) 

și Sinodul IV Ecumenic (451). Acest lucru se observă datorită faptului că sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului se prăznuiește și 

la copți, și la siro-iacobiți, care s-au despărțit de Biserica Ortodoxă după Sinodul IV Ecumenic. 

Sfântul Roman Melodul este cel care a compus condacul și icosul acestui praznic, în secolul al VI-lea, iar în secolul al 

VIII-lea, Sfântul Ioan Damaschin a alcătuit Canonul ce se cântă la slujba Utreniei. 

Hotărârea datei de 8 septembrie pentru prăznuire este în legătură directă cu ziua sfințirii unei biserici închinate Maicii 

Domnului la Ierusalim de către împărăteasa Eudoxia, la începutul secolului al V-lea.                         https://ziarullumina.ro/ 

 
Miercuri, 9 septembrie – Sf.Cuv.Chiriac de la Tazlău - Cel mai cunoscut pustnic nevoitor în preajma Mănăstirii Tazlău este 

Sfântul Cuvios Chiriac, ostenitor în peştera din muntele Măgura. Printr-o viaţă aleasă, închinată în întregime lui Dumnezeu, 

petrecută în nevoinţă şi neîncetată rugăciune, Cuviosul Chiriac s-a arătat un vas ales al Duhului Sfânt, numărându-se în rândurile 

marilor nevoitori ai secolului al XVII-lea din Moldova. În acea perioadă de intensă propagandă calvină venită din 

Transilvania, el se constituie într-un adevărat apărător şi mărturisitor al dreptei credinţe, păstrând aprinsă flacăra Ortodoxiei 

în tot ţinutul Neamţului. Trece la Domnul în jurul 1660, fiind înmormântat în pridvorul bisericii mănăstirii. Încă din timpul 

vieţii, evlavia populară l-a consacrat drept sfânt, lucru adeverit şi de Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, care l-a 

cunoscut şi, apoi, i-a sărutat moaştele, după cum însuşi mărturiseşte. 

   Mănăstirea Tazlău                                                                                                                                                                  https://tazlau.mmb.ro/ 
 Una dintre cele mai frumoase ctitorii ale lui Ştefan cel Mare, Mănăstirea Tazlău, cu biserica „Nașterea Maicii Domnului”, se numără printre 

cele mai valoroase monumente din judeţul Neamţ. Aici, la Tazlău, însuși Sf.Paisie Velicicovski venea de la Neamț să vorbească obștii despre paza 
gândurilor, despre isihie și convorbirea cu Dumnezeu cea fără de sfârșit. În ceea ce privește construcția și arhitectura, Mănăstirea Tazlău e sora mai 
mică a Mănăstirii Putna. La Tazlău, voievodul a pus hramul Nașterea Maicii Domnului, iar la Putna, Adormirea Maicii Domnului. Intenția 
Sfântului Ștefan cel Mare a fost de a construi aici un centru de spiritualitate duhovnicească, de cultură, dar și de apărare. De aceea, mănăstirea este 
împrejmuită cu ziduri. Mai toți domnitorii Moldovei s-au rânduit să mai adauge câte ceva la zidirea ei. Arheologii au descoperit în subsolul ei multe 
tuneluri de retragere atât de spațioase încât permiteau trecerea alături a doi cai cu tot cu călăreți, în galop. În afară de biserica mănăstirii, la 
Tazlău se păstrează încă ruinele casei domneşti a lui Ştefan cel Mare şi zidul de apărare construit din piatră de râu, și el în ruină.                                                                                                                                                                                                 

Miercuri, 9 septembrie – Sf.Ioachim și Ana și semnificatia numelor lor – Numele Ioachim nu are corespondent feminin, 

iar originea lui este evreiasca (Jehojakim), cu semnificatia "Iahve [Dumnezeu] a ȋndreptat“, sau "Iahve a ridicat". In zilele 

noastre Ioachim este mai rar ȋntâlnit ca nume de botez, fiind mai des ȋntrebuintat ȋn cinul monahal.    

Numele Ana este tot evreiască (Hannah), acesta fiind rudă cu masculinul Anania (Hananyah) și avand semnificatia "Iahve 

a avut milă", sau "Iahve s-a ȋndurat". De la el s-au format si nume derivate, ca Aneta si Anca (Ancuța), sau compuse, ca 

Mariana, Ana-Maria etc. Diminutivele sunt destul de numeroase: Anisoara, Anica, Anita, Anuta, dar si, sub influenta 

occidentală, Ani sau Anita. 

 

 

 




