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 2017 - Anul omagial al sfintelor icoane şi al iconarilor 

"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, îngăduieste-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, iesind, 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: Plăteste-mi ce esti dator. Deci, căzând cel ce era slugă ca si el, îl ruga
zicând: Îngăduieste-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 asa si Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă nu veţi ierta -
fiecare fratelui său - din inimile voastre.“                                                                          Matei 18, 23-35

Aţi recunoscut, desigur, cuvintele din rugăciunea „Tatăl nostru”... . De ce credeţi că am început predica de azi cu acest
fragment? Pentru că are legătură strânsă cu Sfânta Evanghelie care s-a citit, cu tema ei principală: iertarea.Numai că, 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.

Aşa s-a întâmplat cu datornicul din pilda de astăzi: împăratul (nimeni altul decât Dumnezeu) l-a iertat de acea mare datorie,
10.000 de talanţi, iar el la rându-i nu l-a iertat pe cel ce-i datora 100 de dinari.

Rugămintea lui stăruitoare în faţa Stăpânului ar fi putut să sune aşa: „Iartă-mi, Doamne, marea mea greşeală că nu ţi-am
plătit la timp, mai îngăduieşte-mă puţin, că şi eu la rându-mi voi ierta pe cei ce-mi greşesc”, iar după ce a fost iertat s-a dovedit
mincinos şi crud... .

Revoltător, nu-i aşa? Numai că trebuie să limpezim puţin apele: cine este, de fapt, datornicul nemilostiv, mincinos şi crud?
Cine? 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... . 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!); l-am iertat, părinte, dar nu pot să uit... (altă auto
înşelare... Zice Sfântul Ioan Gură de Aur: „A nu ţine minte răul, aceasta este adevărata cale a iertării!”); l-am iertat, părinte,
dar nu vorbesc cu el... Este, credem, cea mai frecventă situaţie.

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?! 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”.

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 – www.doxologia.ro
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                                                            Programul săptămânii  20 august –  27 august 2017 

Duminică             20 august  8  - 12 - Sf.Liturghie (Pilda datornicului nemilostiv) - Pr.Ticu 

Duminică             20 august 18  - 19 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu 

Luni                     21 august  18  - 29 - Acatistul Sf.Arhangheli - Pr.Ticu 

Marți                   22 august  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri               23 august  9  - 10 - Sfințirea mică a apei - Pr.Dragos 

Joi                         24 august   

Vineri                   25 august  9  - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri                   25 august  18  - 19 - - Slujba acatistului - Pr.Ticu 

Sâmbătă               26 august    8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți - Pr.Dragos 

Sâmbătă               26 august 18  - 19 -   Vecernia Duminicii a 12-a după Rusalii - Pr.Dragos 

Duminică             27 august  8  - 12 - Sf.Liturghie (Tânărul bogat) şi parastasul Pr.Aurel - Pr.Dragos 

Duminică             27 august 18  - 19 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Dragos 

 

                  25 august - Părintele Gavriil Stoica este cunoscut  ca duhovnicul de la Mănăstirea Zamfira. Născut în  

              ziua de 21 februarie 1935, în localitatea Aninoasa, din judeţul Argeş, părintele Gavriil a adormit în Domnul într-o 

              zi de duminică, în dată de 25 august 2008. S-a născut într-o familie evlavioasa, alături de alţi nouă copii.  

              S-a numit la început Gheorghe. Ȋn familia să se poştea, se făcea rugăciune şi se trăia în frică de Dumnezeu. 

Ȋmbolnavindu-se de inima şi stand la pat, tânărul Gheorghe a avut vreme să acorde mai multă atenţie cărţilor bisericeşti. A păşit 

în viaţa monahală în ziua de 25 iunie 1953, la vârstă de numai 17 ani. Despre acea zi, părintele îşi amintea cu drag, zicând: "Am 

plecat la mănăstire, dar cu convingerea că dacă m-aş mai naşte de o mie de ori, tot călugăr m-aş face!" Tânărul Gheorghe a 

fost tuns în monahism la Mănăstirea Slănic, unde va şi sluji ca diacon, pentru o vreme. 

Mai apoi, a fost rânduit ierodiacon, slujitor la Mănăstirea Curtea de Argeş, lângă Moaştele Sfintei Filofteia. Începând cu 

anul 1956, părintele Gavriil a început să se spovedească la părintele Arsenie Papacioc, alături de care va rămâne până la 

moarte, în pofida perioadelor petrecute în închisoare.  

În ziua de 25 august 1964, securiştii l-au arestat. După câteva zile petrecute la Securitatea din Curtea de Argeş a fost 

dus la Bucureşti, unde vreme de aproape opt luni a fost anchetat încontinuu. Ameninţându-l cu o pedeapsa de până la 14 ani de 

închisoare, comuniştii s-au străduit cât au putut spre a-l face colaborator al lor. Cuvântul părintelui a fost statornic, până în 

sfârşit el mărturisind acelaşi lucru: "Nu, domnule, nu pot să colaborez. Iuda, din mine nu puteţi să faceţi. Nu pot să vând pe 

fraţii mei. Ori Hristos, ori nimic. Ori îmi duc viaţă pe care i-am făgăduit-o lui Dumnezeu, de călugăr, ori mai bine nu mă 

năşteam. Faceţi ce vreţi. Dacă am făcut aşa de rău, puneţi cătuşele. Condamnaţi-mă şi pace vouă!" 
Părintele Gavriil a fost arestat de Securitate, numai şi numai pentru că nu a vrut să devină colaborator. Din memoriile 

părintelui, când a venit la el, securistul i-a zis: "Ce-i prostia asta de călugărie, mai?! Însoară-te, ia-ţi femeie, va dăm servici la 

amândoi, va dăm pedeapsa cu suspendare şi colaborăm. Tu nu eşti băiat prost, nu putem să colaborăm?!" Mai târziu, părinţilor 

săi, acelaşi om le-a spus: "Stoica, dacă nu se încăpăţâna să nu colaboreze cu noi, nu făcea închisoare." Motivul rostit a fost 

acela că părintele făcea parte din grupul misionar al părintelui Nicodim Măndiţă. La Mănăstirea Curtea de Argeş era 

rânduit la Sfintele Moaşte. Aici a luat legătură cu un ucenic al părintelui Nicodim Măndiţă, care aducea cărţi despre păcatul 

avortului, despre fumat şi înjurături, despre Sfânta Cruce şi despre Vieţile Sfinţilor.  

Sentinţa a fost scurtă: patru ani de închisoare. După cele opt luni de anchetare petrecute în Malmaison şi după alte şase 

săptămâni petrecute în închisoarea Jilava, în Bucureşti, părintele a fost trimis la închisoarea Aiud. În perioada petrecută la 

Aiud, părintele a fost mutat prin 12 secţii ale închisorii, în speranţa că se va găsi locul în care munca să îi fie anevoioasă. În 

toamna anului 1967, părintele ieşea pe porţile închisorii Aiud, pornind spre mult-iubita lui mănăstire. În chilia părintelui, din 

Curtea de Argeş, se află pe atunci fratele sau, părintele Iustinian, venit de la Mănăstirea Slatina, din Moldova. Fratele părintelui, 

anume părintele Iustinian Stoica, a ajuns mai apoi econom al Schitului Prodromu, schitul românesc din Sfântul Munte Athos. 

Neputând rămâne în Curtea de Argeş, din pricina securiştilor, părintele Gavriil Stoica s-a îndreptat spre Mănăstirea 

Cheia, unde se află părintele Arsenie Papacioc. La părintele Iustinian, părintele Arsenie lăsase pentru părintele Gavriil 

următorul mesaj:"Spune-i lui părintele Gavriil că îi păstrez postul liber, până scapă." Cu părintele Arsenie, părintele Gavriil 

nu se mai întâlnise de nouă ani, însă după eliberare cei doi au rămas nedespărţiţi până la moarte; fiecare îi era duhovnic celuilalt. 

În ziua de 25 august 1972, părintele Gavriil Stoica a fost hirotonit ieromonah. În ziua de 1 august 1978, la vârsta de numai 

34 de ani, părintele Gavriil Stoica a ajuns la Mănăstirea Zamfira. Ajungând în mănăstire, părintele şi-a pus pe picioare o casă 

avariată de cutremur, în care a locuit până la trecerea sa la cele veşnice. În mănăstire, părintele a fost numit duhovnic al 

maicilor, în pofida dorinţei lui de a nu primi această sarcina. A trecut la cele veşnice în noaptea zilei de 25 august 2008, la 

vârsta de 74 de ani, fiind înmormântat în Mănăstirea Zamfira, unde a slujit vreme de câteva decenii.        www.crestinortodox.ro 

Luni,        21 august – Sf.Mc.Donat diac., Romul pr., Silvan diac. Şi Venust 

Miercuri, 23 august – Sf.Sfințit Mc.Irineu, episcop de Lugdunum 

Sâmbătă, 26 august -  Sf.Mc.Adrian şi Natalia 

 Duminică, 27 august 2017, după Sfânta Liturghie, facem pomenirea de 13 ani, cu parastas, 

părintelui Aurel Samoilă. Dumnezeu să-l odihnească! 

 

 

Un frate a întrebat pe avva Pimen: “Părinte, am făcut un păcat greu şi voiesc că trei ani să petrec în pocăinţă”. Stareţul a răspuns: 
“Este mult!” Fratele a zis: “Atunci porunceşte ca să mă pocăiesc un an”. Stareţul iarăşi a răspuns: “Este mult!” Auzind aceasta, ceilalţi fraţi 
au zis: “Apoi pînă la patruzeci de zile se cuvine a petrece în pocăinţă?” Iar stareţul iarăşi a răspuns: “Este mult!” Şi a adăugat: “Eu socotesc 
că de se va pocăi omul din toată inima şi de va pune gînd tare, că de acum să nu se mai întoarcă la păcat, apoi în trei zile îi primeşte 
Dumnezeu pocăinţă lui!“.                                                                                                      Avva Pimen cel Mare (27 august) 




