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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 

Trebuie să recunoaştem de la bun început, uneori când rostim Tatăl nostru şi ajungem la acest fragment, minţim. Să nu vi se 

pară şocantă această afirmaţie. Pur şi simplu, minţim! O scurtă şi simplă analiză va fi, sperăm, convingătoare. Când zicem „şi 

ne iartă nouă greşelile, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri” facem implicit o promisiune: „precum Tu, Doamne, ne ierţi 

şi noi vom ierta...”. 

Dumnezeu ne iartă, desigur, pentru că este Atotmilostiv şi Atotiertător. Dar noi ne ţinem promisiunea? Fiecare să-şi 

răspundă în faţa propriei conştiinţe! Adeseori se întâmplă, aşadar, să rostim mecanic Tatăl nostru, fără să ne dăm seama că, de 

fapt, atâta timp cât noi nu iertăm pe cei ce ne-au greşit, nu numai că nu-i drept să fim iertaţi, dar suntem şi mincinoşi. 

(...) După ce l-am „depistat”, aşadar, pe nemilostivul făptaş, să vedem ce-i de făcut? Ceea ce este logic şi drept: să iertăm şi 

noi celor ce ne greşesc. De câte ori? De atâtea de câte a zis Mântuitorul: „De şaptezeci de ori câte şapte” (Matei, 18, 22), adică 

de nenumărate ori, aşa cum de nenumărate ori ne iartă Dumnezeu. Dumnezeu, după dreptate, nici n-ar trebui să ne ierte, 

de multe ori. Dar El, iubire fiind, „uită” de dreptate şi se manifestă ca milostiv, după cum a spus cineva: „Din 24 de ore 

Dumnezeu stă numai una pe tronul dreptăţii, iar celelalte 23 pe tronul milostivirii”. 

Aşadar, de ce nu luăm exemplu de la El? Altfel va trebui să modificăm, Doamne iartă-ne, rugăciunea Tatăl nostru şi să 

zicem: „Şi nu ne ierta nouă greşelile noastre, căci nici noi nu iertăm greşiţilor noştri...”. Sau să trecem peste acel pasaj! Ar fi 

ridicol, nu? Ei bine, nu-i tot atât de ridicol când rostim rugăciunea normal, dar noi ne comportăm, de fapt, anormal? 

Veţi riposta, poate, unii zicând: eu n-am nimic cu cutare...DAR... . 

Ei bine, dacă există un „dar” înseamnă că-i bai, cum zice ardeleanul. Şi of Doamne, cât e de subtil uneori acest „dar”. 

Iată câteva exemple: nu-l urăsc, părinte, dar nici nu-l pot iubi... (păi, dacă nu iubeşti pe cineva sigur îl urăşti. Cale de 

mijloc nu există!). Iar când încercăm să arătăm pericolul, persoana împricinată pare uneori foarte contrariată: cum, părinte, 

după ce mi-a făcut cutare şi cutare lucru, să mai vorbesc cu el?! 

 Este clar că nu rămâne în picioare explicaţia cu „nu pot...”. De fapt este „nu vreau” toată ziua! Cu alte cuvinte, nu vreau 

să iert, nu vreau să iubesc... . Mă simt mai bine aşa. Numai aşa consider că demnitatea mea este neatinsă! Mare auto amăgire, 

iubiţii noştri! Unde nu-i iubire sigur sălăşluieşte ura. Şi ura roade sufletul precum rugina fierul! 

Totodată, cel ce nu iartă este ca un ucigaş pentru aproapele său. O spune Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan: „...Cine nu 

iubeşte pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăşte pe fratele său este ucigaş de oameni şi ştiţi că orice ucigaş de oameni 

nu are viaţă veşnică...” (I Ioan, 3, 15). 

Ura faţă de aproapele izvorăşte, de fapt, din negrija faţa de propriile păcate. Căci zice Avva Moise din Patericul Egiptean: 

„De nu va avea omul în inima sa cum că este păcătos, Dumnezeu nu-l ascultă pe el”. Şi l-a întrebat un frate: „Ce este aceasta, 

a avea in inima că este păcătos?”. Şi i-a zis lui bătrânul: „Cel ce-şi poartă păcatele sale, nu le vede pe ale aproapelui său”. 

Dar dacă greşeşte cineva ţării, obştii, cum voi proceda? Răspunsul, pe linie creştină, este că vom încerca să-l îndreptăm, să-l 

câştigăm pentru adevăr, ca să-şi recunoască greşeala etc., iar de nu se va îndrepta atunci, în spiritul atitudinii civice cu care 

suntem datori, ne vom desolidariza de fapta lui, căci obştea trebuie ocrotită. Astfel devenim complici cu el! 

Este adevărat, iubiţi credincioşi, că toate cele descrise de noi mai sus trebuie analizate în contextul problemelor concrete. 

Fiecare dintre noi avem, poate, relaţii încordate cu cineva sau dacă nu încordate, cel puţin reci, stăpânite de indiferenţă etc. 

Fiecare situaţie este unică. De aceea nici nu se pot da reţete universal valabile. Ce vom face? Vom analiza împreună cu 

duhovnicii noştri aspectele personale şi cât de încurcată ar fi situaţia, nu se poate ca, în duhul Evangheliei, să nu se găsească o 

cale firească de rezolvare. 

Să considerăm, aşadar, pilda din Evanghelia de azi încă o mână întinsă de Dumnezeu pentru îndreptarea noastră. Aşa 

cum El este de-a pururi iertător, să fim şi noi gata, în orice clipă, să acordăm iertare din toată inima celor care ne greşesc 

personal. Căci numai aşa vom putea rosti cu inimă împăcată şi curată către Tatăl ceresc: „Şi ne iartă nouă greşelile noastre, 

precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Amin.” 

Pr. Vasile Gordon - https://doxologia.ro/ 



 

 
 

 
 

 

 

 

   
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Programul săptămânii  5 septembrie  –  12  septembrie  2021 

 
Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie ( Pilda datornicului nemilostiv) – Pr.Dragoş 

 18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

Luni 18 - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli –  Pr.Dragoş 

Marţi 18 - 20 - Vecernia şi acatistul Naşterii Maicii Domnului 

Miercuri 8 - 12 - Sf.Liturghie (Naşterea Maicii Domnului ) – Pr.Vasile 

Joi  - Program administrativ (zi liberă) 

Vineri 9 - 11 - Taina Sf.MASLU  

 18 - 19 -  Acatistul Sf.Gheorghe – Pr.Ticu 

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

 18 – 19 - Vecernia duminicii dinaintea Înălţării Sf.Cruci – Pr.Ticu 

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

 18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului –  Pr.Ticu 

Duminică, 12 septembrie 2021, începând cu  orele 16.00, în cerdacul bisericii parohiale Apărătorii Patriei II – Sf.Ambrozie, 

se va desfășura cea de-a XI-a ediție a Festivalului de pricesne ”Blândul Păstor” manifestare culturală și misionară, anuală, 

organizată începând cu anul 2011. Pentru câștigarea Marelui Premiu al Juriului au intrat în finala Festivalului 14 interpreți, cu 

vârste cuprinse între 12 și 60 de ani. Din partea parohiei Mărţişor va participa Anastasia STROICA. Din juriul acestei 

ediții a Festivalului vor face parte artiștii: Grigore Leșe, Presbitera Marioara Man Gheorghe, Horațiu Boșca și Iris Elena 

Țuțuianu, iar din partea parohiei organizatoare Pr. Paroh Mircea Alexă Uță. In contextul Anului omagial al pastorației românilor 

din afara granițelor României va participa şi PS Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, împreună cu o delegație de 

români basarabeni. Vă aşteptăm să o susţinem pe Anastasia! 

Miercuri, 8 septembrie – Naşterea Maicii Domnului - Mai unită cu Hristos decât toți sfinții, și de aceea mai presus de toți 

sfinții și îngerii, se află Maica Domnului, ca cea care L-a purtat în pântece pe Fiul lui Dumnezeu zămislit și născut din ea ca om și 

apoi L-a purtat în brațe ca prunc și a rămas unită cu El prin afecțiunea omenească supremă pe care o trăiește o mamă față de fiul 

ei. Legătura ei cu Iisus este mai intimă ca legătură oricărui sfânt cu El căci trupul Lui s-a format nemijlocit din trupul ei, ea 

L-a purtat în brațe, I-a privit neîncetat fața și ochii, L-a alăptat și L-a iubit cu iubirea omenească culminantă proprie unei mame, 

fiind identificată într-un anumit înțeles cu Fiul ei. De aceea “îndrăznirea” ei către El este mai mare ca a tuturor sfinților și iubirea 

ei față de noi se resimte de iubirea maximă a lui Hristos față de noi. 

În Maica Domnului avem în cer o inimă de mamă, inima care s-a topit cel mai mult pentru Fiul ei și a bătut și bate ea 

însăși la inima Lui pentru cauza Lui, care e mântuirea noastră, căci mântuirea nu e o chestiune de justiție, ci de iubire între 

Dumnezeu și oameni; iubire care din partea oamenilor a devenit fierbinte și culminantă concentrându-se într-o inimă de mamă și 

manifestându-se prin ea. Dumnezeu cel întrupat ține seama de această inimă a Mamei, care a devenit Maica noastră, pentru că e 

Maica Lui. Ea e darul cel mai de preț făcut lui Dumnezeu de către umanitate, dar un dar prin care Dumnezeu ne 

răsplătește cu nenumăratele Sale daruri. “Ce-Ți vom aduce Ție, Hristoase…? Cerul Îți aduce pe îngeri, pământul Îți aduce 

darurile lui. Dar noi, oamenii, Îți aducem pe Maica Fecioară“, cântă Biserica la Nașterea Domnului. De aceea Maicii Domnului 

îi cerem incomparabil mai des decât tuturor sfinților să se roage pentru noi și pentru toți ai noștri. Totdeauna, după două 

tropare adresate lui Dumnezeu, al treilea este adresat ei. Dacă fiecărui sfânt i se dedică o zi principală în anul bisericesc pentru 

cinstire și laudă, Maica Domnului este lăudată în fiecare zi, deși are și câteva sărbători la fel de mari dedicate ei în mod 

deosebit. Apoi, ei nu i se cere numai să se roage lui Hristos pentru noi, ci i se cer și ei însăși multe lucruri. Ei ne adresăm cu 

cereri ca acestea: “Tu mântuiește pe robii tăi de toate nevoile”; “Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi”; “Aleargă, 

Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, și ne izbăvește pre noi de primejdii”; „Numai la ține nădăjduiesc și alerg sub 

acoperământul tău”; “Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, în vremea vieții mele nu mă lăsa pe mine, ajutorului omenesc nu 

mă încredința, și tu însăți mă apără și mă mântuieste”. Ajutorul ei este atât de necesar, fiindcă un motiv pentru care Hristos 

miluiește pe cei ce aleargă la El este acela că o cinstesc pe Maica Lui. Căci cei ce nu o recunosc pe ea ca Născătoare a lui 

Dumnezeu întru feciorie și din puterea Duhului Sfânt, nu-L recunosc pe El însuși ca Dumnezeu. 

 

    Duminică, 5 septembrie – Sf.Proroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta; 

               Marţi, 7 septembrie – Sf.Cuv.Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi ; 

                    Miercuri, 8 septembrie – Naşterea Maicii Domnului; 

                          Joi, 9 septembrie – Sf.Ioachim şi Ana; Sf.Chiriac de la Tazlău; Sf.Onufrie de la Vorona; 

                          Duminică, 5 septembrie – Sf.Proroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta                              https://basilica.ro/ 

 Sfântul Proroc Zaharia, tatăl Sf. Ioan Botezătorul era preot din Legea Veche, la Templul din Ierusalim, în timpul 

împăratului Cezar August (63 î.Hr.-14 d.Hr.), la Roma, iar în Țara Sfântă domnea Irod cel Mare, pe vremea nașterii Domnului 

Hristos. Zaharia preotul era căsătorit cu Elisabeta, una din fiicele lui Aaron. După nașterea lui Ioan, în luna a șasea, s-a auzit 

că Irod, împăratul iudeilor, va ucide pe toți pruncii din Betleem și din împrejurimi, pentru a omorî pe Domnul Iisus Hristos, iar în 

acea perioadă s-a născut și Ioan Înaintemergătorul. Tocmai de aceea, Elisabeta, maica lui, se temea pentru viața pruncului. De 

teamă, Elisabeta s-a ascuns împreună cu copilul într-o peșteră de cealaltă parte a Iordanului și astfel nu a fost găsită de 

ostași. Irod a poruncit ostașilor ca, în locul copilului, să-1 înjunghie pe tatăl său, preotul Zaharia. Astfel, ostașii au mers la 

Templu, au înjunghiat pe bătrânul preot „între Templu si altar”, stropind, cu sângele său, altarul Domnului 

 

 


