
 "Fiti buni intre voi si milostivi, iertand unul altuia, precum si Dumnezeu v-a iertat voua, in Hristos" (Efeseni 4, 32) 

 
Iisus Hristos îi face pe evrei să înŃeleagă care este nemulŃumirea 
lor şi cât vor fi de pedepsiŃi, prin pilda proprietarului care a 
sădit via. 
Iisus Hristos le descoperă falsele plăceri ale acestei vieŃi. Îi 
face pe evrei să vadă şi să înŃeleagă cu câtă grijă a privegheat 
totdeauna asupra lor providenŃa sau purtarea de grijă a lui 
Dumnezeu; că această providenŃă n-a omis nimic din tot ceea ce 
putea contribui la mântuirea lor; iar ei ca drept răspuns erau 
mereu înclinaŃi să verse sânge. După ce i-au omorât atât de crud 
pe profeŃi, Dumnezeu, în loc să-i alunge cu groază, le-a trimis 
pe propriul Său Fiu, după cum însuşi Mântuitorul zice: “Căci 
Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Unul-Născut Fiul Său 
L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaŃă 
veşnică” (IOAN 3,16).  
Pe pământ se află o instituŃie duhovnicească, o societate a 
sufletelor, care dăinuieşte de aproape 2000 de ani, iar 
Întemeietorul ei este Împăratul Hristos. Această societate se 
numeşte Sfânta Biserică. Ea trăieşte prin cele trei virtuŃi 
teologice: credinŃa, nădejdea şi dragostea. Patria Bisericii este 
cerul; pământul nu este pentru ea decât drumul spre cer, în 
adevărata viaŃă veşnică. Acolo ne aşteaptă Împăratul cerurilor, 
Domnul nostru Iisus Hristos. Biserica luptătoare şi călătoare pe 
acest pământ cântă numai cântări tainice, care o întăresc şi o 
mângâie. Ea luptă din răsputeri în lumea aceasta pentru 
mântuirea tuturor şi totodată menŃine siguranŃa popoarelor şi 
ziua şi noaptea se roagă lui Dumnezeu pentru îndeplinirea 
acestei nobile misiuni – mântuirea. 
 

Pr. Gh. Salagian – din ”Călăuza ortodoxă” 
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      LUCRĂTORI UCIGAŞI. VIE SĂLBĂTĂCITĂ 
 
Pilda lui Iisus rezumă toată strădania lui Dumnezeu cu via 
Sa: lumea aceasta şi cu lucrătorii viei: oamenii. 
Într-o pildă, rezumatul istoriei. 
De aci rezultă că Dumnezeu are un rost cu lumea Sa, la care 
a întovărăşit şi pe om. 
Se tânguie Dumnezeu omului: 
„...Am sădit viŃă bună, de soi, şi iată acum rodeşte struguri 
sălbateci... Voi smulge-o şi-o voi arunca-o !" 
Împlinindu-se urgia lui Dumnezeu cu via, Ieremia proorocul, 
omul, se tânguia lui Dumnezeu: 
„... Doamne ai milă de via aceasta, pe care a sădit-o 
dreapta Ta, că iată toată e părăginită şi o râmă mistreŃul din 
pădure..." 
Ce însemnează întunerecul şi ascunzişul pădurii, precum şi 
cine e mistreŃul din pădure, e uşor de bănuit. 
 
Iisus a fost scos din vie şi omorât. 
Oamenii cred că Dumnezeu nu mai are nici o putere, nici un 
drept asupra lumii...  
Oamenii îl prigonesc pe Iisus şi în istorie. Iisus a fost 
prigonit personal şi omorât. Au fost prigonite faptele Sale: 
minunile. A fost prigonită învăŃătura Sa. 
Şi au fost prigoniŃi toŃi ucenicii Săi de-a lungul istoriei. 
Pentru acest lucru s-au răsculat şi s-au unit împotriva Lui: 
ereziile, prigoanele şi coloana nesfârşită a slăbiciunilor 
omeneşti. 
 
    Pr. Arsenie Boca - Prislop, 11.IX.1949,”Cuvinte vii” 
  

“AscultaŃi 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; veniŃi 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-aŃi 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 ÎmpărăŃia 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). 

 

„Cel ce crede în răsplata lui Hristos pe măsura credinŃei sale rabdă bucuros toată nedreptatea. 
Cel ce se roagă pentru oamenii ce-l nedreptăŃesc, îi înspăimântă pe draci; iar cei ce luptă cu cei dintâi, e rănit de cei de al 

doilea. 
E mai rău cel ce săvârşeşte răul într-ascuns decât cei ce săvârşesc nedreptate pe faŃă. Pentru aceasta, acela se va şi munci mai 

rău. Cel ce împleteşte viclenii şi face răul într-ascuns este, după Scriptură, şarpe ce şade în cale în cale şi muşcă copita calului.” 
Marcu Ascetul - Filocalia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
                                          

   

 
 
 
 

 
 
 

Programul săptămânii  2 septembrie 2012 – 9 septembrie  2012 
Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică     02 septembrie  8 - 12 - Sf. Liturghie (Pilda lucrătorilor celor răi) 
Luni             03 septembrie  18 – 19 - Acatistul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil 
Miercuri      05 septembrie 9 - 11 - SfinŃirea mică a apei 
Vineri          07 septembrie 9 - 11 - Taina Sf.MASLU 
Vineri           07 septembrie 18 - 19 - Vecernia Naşterii Maicii Domnului  
Sâmbătă      08 septembrie 8 - 12 - Sf.Liturghie (Naşterea Maicii Domnului)  
Sâmbătă      08 septembrie 18 - 19 - Vecernia Duminicii dinaintea ÎnălŃării Sfintei Cruci  
Duminică     02 septembrie  8 - 12 - Sf. Liturghie (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim) 

Explicarea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii (partea a IX-a) 
Liturghia catehumenilor (a celor ce se pregatesc de botez)  - Imnul Trisaghion (Sfinte Dumnezeule…) 

“Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pre noi” 

       Istoria bisericească consemnează faptul că în timpul Patriarhului Proclu (jumatatea secolului al V-lea) s-a abătut o urgie 
asupra Constantinopolului şi clerul împreună cu poporul făceau litanii pentru înlăturarea acesteia. Atunci un copil a fost răpit din 
popor şi ridicat la cer unde a fost învăŃat în chip tainic imnul Trisaghion (cântarea: “Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte 

fără de moarte, miluieste-ne pre noi”.), prin învăŃătură îngerească. Întorcându-se copilul, tot poporul a cântat imnul şi astfel s-a 
curmat urgia. După aceea, această cântare a fost introdusă oficial în cultul Bisericii la Sinodul al IV-lea de la Calcedon (Sfântul 
Ioan Damaschin, Dogmatica).    

După ce preotul intră în Sfântul Altar şi aşează Sfânta Evanghelie pe Sfânta Masă, deasupra Sfântului Antimis, credinciosii 
rãspund îndemnului de a-L primi pe Hristos cu toatã cucernicia prin cântarea: "Veniti sã ne închinãm si sã cãdem la Hristos. 

Mântuieste-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ai înviat din morti (Cel ce esti minunat întru sfinti), pe noi, cei ce-ti cântãm tie: 

Aliluia.”si după aceea se începe imnul treimic :”Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte , miluieşte-ne pe noi!” 

Unii teologi explicã originea textului trisaghionului prin combinarea de cãtre Bisericã a imnului îngeresc: "Sfânt, Sfânt, 
Sfânt" (Isaia 6, 3; Apocalipsã  4, 8) cu versetul 2 al psalmului 41: "Însetat-a sufletul meu deDumnezeul cel viu" . 

În fata sfinteniei lui Dumnezeu, lãudatã de puterile ceresti, ne aducem aminte cã îngerii,oamenii si întreaga fãpturã au fost 
create de Dumnezeu din nimic, au fost aduse "dintru nefiintã întru fiinŃã". Dar omul, ca o cununã a creatiei a fost zidit dupã 
chipul si asemãnarealui Dumnezeu (Facere 1, 26-27) si împodobit cu tot harul (Facere 2, 7). 

Adunarea liturgicã, clerici si credinciosi, a intrat în cer si se aflã înaintea "slavei sfântuluijertfelnic" al lui Dumnezeu. 
Avem constiinta nevredniciei noastre dar si a datoriei de a aduce închinare si preaslãvire prin intonarea cântãrii întreit sfinte 

Preotul se mută apoi în spatele Sfintei Mese, în Scaunul cel de sus, mutându-se astfel în planul eshatologic al ÎmpărăŃiei 
pentru a fi mai aproape de izvorul sfinŃeniei, pe care o exprimă imnul credincioşilor: “Sfinte Dumnezeule… ” după care 
binecuvintează persoana care citeşte Apostolul (Apostolul este cartea liturgică ce conŃine toate citirile din epistolele 
apostolilor în ordinea citirilor la slujbele de peste an. ) şi tămâiază biserica, urmând să se citească Cuvântul lui Dumnezeu din 
Sfânta Evanghelie. 

8 septembrie  Nasterea Maicii Domnului, praznuita de Biserica pe 8 septembrie, este prima sarbatoare din anul bisericesc.  
A fost fixata in a opta zi din anul bisericesc, pentru că cifra opt simbolizeaza ziua vesniciei, viata fara de sfarsit. Datorita Maicii 

Domnului, Fiul cel Vesnic al lui Dumnezeu S-a intrupat, a biruit moartea si a daruit oamenilor viata vesnica in Imparatia Cerurilor. 
Sfanta Scriptura, ne da stiri sumare in legatura cu nasterea si copilaria Maicii Domnului. Cele mai multe stiri despre aceste 

momente din viata sa ne sunt date de scrierile apocrife si de Traditie. Din Sfanta Scriptura, rezulta ca, Sfanta Fecioara era din neamul 
regelui David . Parintii sai se numeau Ioachim-Eli, Eliachim (Luca 11, 23) si Ana si locuiau in oraselul Nazaret din Galileea. 
Nazaretul, care inseamnă “floare, lastar”, primea, asadar, floarea "fagaduita de Dumnezeu protoparintilor nostri, Adam si Eva, in 
rai", lastarul rasarit din radacina lui David, pe Sfanta Fecioara Maria (Isaia 11, 10).  

Astăzi se vesteşte mila şi izbăvirea neamului omenesc, căci s-a născut Maica milei şi a milostivirii. Nu prăznuim astăzi naşterea 
vreunui sfînt, ci naşterea aceleia ce este mai sfîntă decît toŃi sfinŃii. Nu sobor de îngeri se cinsteşte astăzi, ci naşterea Împărătesei 
îngerilor. Nu maică de împărat pămîntesc se naşte, ci însăşi Maica Domnului şi Dumnezeului slavei. Astăzi, Împărăteasa făpturii şi 
Doamna lumii, din pîntece sterp şi neroditor a răsărit. Şi cine va putea, după vrednicie, să cinstească naşterea ei? Însăşi Biserica lui 
Hristos arată că este cu neputinŃă acest lucru, zicînd: "Nu se pricepe toată limba a te lăuda după vrednicie, căci se întunecă şi mintea 
cea mai presus de lume a cînta Ńie, de Dumnezeu Născătoare". 

Talcuirea numelui Maria: Provenind din ebraicul "Aia", Maria se talcuieste "Doamna", dar numele evreiesc Maryam sau 
Miryam ar putea fi si de straveche origine egipteana, tragandu-se din verbul mri, "a iubi", cu sufixul afectiv ebraic - am, deci :"cea 
draga", "cea iubita". 

 

In memoriam:   

Părintele Sămoilă Aurel (18.07.1956 -  31.08.2004) 
8 ani de la adormirea întru Domnul a părintelui Aurel. 

Dumnezeu să-l odihnească ! 
  


