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Suntem in era Duhului Sfant 

 
 
 

SCHIMBAREA LA FATA (06 august) 

Și după șase zile, Iisus a luat cu Sine 
pe Petru și pe Iacov și pe Ioan, fratele 

lui, și i-a dus într-un munte înalt, de o 

parte. Și S-a schimbat la față, înaintea 

lor, și a strălucit fața Lui ca soarele, iar 

veșmintele Lui s-au făcut albe ca 

lumina. Și iată, Moise și Ilie s-au arătat 

lor, vorbind cu El. Și, răspunzând, 

Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este 

să fim noi aici; dacă voiești, voi face 

aici trei colibe: Ție una, și lui Moise 

una, și lui Ilie una. Vorbind el încă, iată 

un nor luminos i-a umbrit pe ei, și iată 

glas din nor zicând: "Acesta este Fiul 

Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe 

Acesta ascultați-L". Și, auzind, ucenicii 

au căzut cu fața la pământ și s-au spăimântat foarte. Și Iisus S-a apropiat de ei, și, 

atingându-i, le-a zis: Sculați-vă și nu vă temeți. Și, ridicându-și ochii, nu au văzut pe 

nimeni, decât numai pe Iisus singur. Și pe când se coborau din munte, Iisus le-a 

poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneți ceea ce ați văzut, până când Fiul Omului Se 

va scula din morți.” (Matei XVII, 1-9) 

 

Nimic din felul Domnului Iisus de a fi nu-i mai impresiona pe ucenici, sau daca 
ii impresiona era doar pentru moment, pentru ca familiaritatea ii facea sa 
uite usor de faptul ca au de a face cu Dumnezeu intrupat. De aceea, pentru a 
le aminti Cine este, Iisus se schimba la infatisare pe muntele Tabor. 
Adica aduce un strop de cer pe pamant pentru ca ucenicii sa vada si lumina 
dumnezeirii Sale. Mai mult, in lumina Sa taborica se “vor scalda”, de-a dreapta 
si de-a stanga Lui, Moise legislatorul si Ilie profetul, personalitati de prim 
rang pentru istoria poporului iudeu. 

http://www.sfmariakitchener.com/
https://www.facebook.com/orthodoxparish/
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Lumina lui Iisus de pe Tabor este izvorata din propria fiinta dumnezeiasca,  
iar noi, cei de azi, suntem chemati s-o cautam si s-o gasim in adancul fiintei 
noastre. Daca o cautam de Pasti la Ierusalim sau in oricare loc sfant de 
pelerinaj, dar nu o cautam in adancul fiintei noastre, atunci tot pelerinajul 
nostru in Tara Sfanta sau de-a lungul si de-a latul pamantului nu ne e de nici 
un folos. Pentru noi, lumina taborica nu este doar o stralucire fizica izvorata 
magic de undeva, ci este, de fapt, raiul pierdut si umplut de Lumina Iubirii 
Vesnice a lui Dumnezeu. Mai jos aflam cum in plin razboi, un soldat rus a 
descoperit Lumina dumnezeiasca. p. didel 

RUGĂCIUNE GĂSITĂ ÎN BUZUNARUL UNUI SOLDAT RUS NECUNOSCUT 

CĂZUT ÎN TIMPUL CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 
 

“Mă auzi Tu, Doamne? Nu Ţi-am vorbit 

niciodată, dar acum vreau să mă închin Ţie. Ştii 

că din fragedă copilărie mi s-a spus că nu exişti, 

iar eu eram aşa de prost, încât am crezut. N-am 

avut niciodată conştiinţa frumuseţii creaţiei Tale. 

Astăzi, deodată, văzând adâncul nemărginirii, 

acest cer înstelat deasupra mea, mi s-au deschis 

ochii. Uimit, am înţeles lumina Lui. Cum am 

putut fi atât de groaznic de înşelat? Nu ştiu, 

Doamne, dacă îmi întinzi mâna, dar eu Îţi 

încredinţez această minune şi Tu vei înţelege: în străfundul acestui iad teribil, lumina 

a izbucnit în mine şi Te-am văzut. La miezul nopţii vom ataca, dar nu mi-e frică, Tu ne 

priveşti. Ascultă! Se dă alarma. Ce voi face? Îmi era aşa de bine cu Tine. Vreau să-Ţi 

mai spun ceva: Tu ştii că lupta va fi grea. Poate că în noaptea asta voi bate la uşa Ta. 

Cu toate că nu Ţi-am fost niciodată prieten, îmi vei da voie să intru când voi sosi? 

Dar nu plâng, vezi ce mi se întâmplă, mi s-au deschis ochii! Iartă-mă, Doamne! Plec şi 
nu mă voi mai întoarce, cu siguranţă, dar, ce minune! Nu mai mi-e frică de moarte!” 
(Sursa: www.orthodox.md) 

 
 

 PILDA DATORNICULUI NEMILOSTIV 
 
Zis-a Domnul pilda aceasta: Asemănatu-s-a Împărăţia cerurilor omului împărat care a hotărât să 

facă socoteala cu slugile sale. Şi, începând să facă socoteala, 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 şi femeia 

lui și copiii şi toate câte are, ca să se plătească datoria. 

http://www.orthodox.md/
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Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea i se închina, 

zicând: Stăpâne, îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie tot! Iar 

stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul 

şi i-a iertat şi datoria. Dar, ieșind, sluga aceea a găsit pe 

unul dintre cei ce slujeau cu el și care-i datora o sută 

de dinari. Și, punând mâna pe el, îl sugruma, zicând: 

Plăteşte-mi ce eşti dator! Deci, căzând cel ce era 

slugă  ca  și el, îl ruga zicând:  Mai îngăduieşte-mă   şi 

îţi voi plăti! Iar el nu voia, ci, mergând, l-a aruncat în închisoare până ce va plăti 

datoria. Iar celelalte slugi, văzând cele petrecute, s-au întristat foarte mult şi, 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 și tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum şi eu am avut milă de 

tine? Şi, mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce-i va plăti 

toată datoria. Tot aşa şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă fiecare dintre voi 

nu va ierta greșelile fratelui său, din toată inima. (Matei XVIII, 23-35) 

 

  REMINDER LA “TATAL NOSTRU” 

 

"Si ne iarta noua greselile noastre, precum iertam si noi gresitilor nostri" 
sunt cuvinte cheie ale rugaciunii "Tatal nostru" care au legatura directa 
cu parabola de mai sus. Domnul Iisus Hristos ne cere implinirea unui 
principiu pentru care omul exista, acela al iubirii egale pentru toti semenii 
care implica si pe-acela al iertarii semenilor atunci cand acestia ne 
gresesc. Ne rugam de-atatea ori, rostind aceste cuvinte, insa putini 
constientizam intelesul si rostul lor real. "Tatal nostru" nu este doar un 
model de adresare al nostru catre Dumnezeu, ci este si o adresare a lui 
Dumnezeu catre noi. Dumnezeu ni se adreseaza, cerandu-ne"sa iertam 
gresitilor nostri". Daca nu facem asta, neiertarea semenilor atrage 
deopotriva neiertarea noastra din partea lui Dumnezeu, chiar daca noi 
ii cerem. Deci, nu se cade si nici sens nu are sa rostim "Tatal nostru" 

daca suntem neimpacati cu cineva, indiferent cat de mult ne-ar fi gresit. 

Rugaciunea domneasca ne responsabilizeaza in raport cu semenii. 
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 “PARINTE, IARTA-LE LOR CA NU STIU CE FAC!” (Luca XXIII, 34) 

 

Ne cere Dumnezeu oare prea mult? Pentru natura cazuta a omului e 
intr-adevar prea mult, dar pentru sensul pe care omul il are sadit in  
ADN-ul sau, acesta este firescul. Si-apoi sa privim la cat iarta Hristos!  
E in firea omului originar, necazut in pacat, sa rodeasca dragoste in chip 
constient, asemenea lui Dumnezeu. Gandind totusi la neputinta multora 
dintre noi de a ierta si, implicit, de a fi oameni cu adevarat, atunci ar 
trebui sa-L rugam pe Dumnezeu sa ne ierte noua greselile noastre, dar 
nu asa cum ne-am deprins noi, oamenii, "sa iertam", ci asa cum stie 
Dumnezeu sa ierte cu adevarat! Daca vom deveni intru totul constienti 
de importanta acestui demers atunci vom pune inceput bun pentru 
urmatorul Mare Pas al iertarii, pe care, daca suntem hotarati sa-l facem, 
Dumnezeu il va sustine, venind cu tot suportul in intampinarea noastra. 
Ce ne mai poate ajuta in demersul iertarii semenilor nostri? Comparatia 
cu cei mai buni decat noi si, desigur, comparatia cu Dumnezeu cu care, 
desigur, nu ne putem compara. Descoperindu-ne sinele cu tot ce facem 
rau, in comparatie cu cei mai buni decat noi, atunci vom descoperi ca 
totdeauna avem ceva de indreptat in noi insine, ca totdeauna avem in 
firea noastra cazuta piedici care ne opresc in demersul nostru de a ne 
implini ca oameni dupa asemanarea lui Dumnezeu. Iertarea nu este 
altceva decat recuperarea iubirii pierdute. p. didel 
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 Nu există mod mai bun de a scăpa de duşmani

Pr. Anthony Coniaris 

 
Nu există mod mai bun de a scăpa de duşmani decât prin iertare.  
Un bătrân a fost odată invitat la radio, spunând în direct: "Mâine voi 
împlini 90 de ani şi nu am nici un duşman în această lume." Prezentatorul 
emisiunii s-a mirat: "Extraordinar!" "Da", a spus bătrânul, "toţi au murit 
înaintea mea." Este şi aceasta o cale dacă vrei să nu ai duşmani: să 
trăieşti până când îţi mor toţi. Un alt caz: un soldat spaniol era pe moarte. 
Preotul l-a întrebat dacă şi-a iertat toţi duşmanii. "Părinte", a zâmbit el, 
"nu am duşmani. I-am ucis pe toţi." Iată altă cale, enorm de distructivă, de 
a scăpa de duşmani. În fine, să ne amintim de Abraham Lincoln pe care o 
doamnă l-a întrebat la un moment dat de duşmani: "Doamnă, nu am 
duşmani. I-am distrus pe toţi făcându-i prietenii mei prin iertare!" Fără 
îndoială acesta este de departe cel mai bun mod de a scăpa de duşmani. 

Miracolul iertării 
Un student coreean care studia în Philadelphia a fost ucis brutal şi fără 
sens de un grup de delicvenţi. Părinţii tânărului, creştini pioşi, au trimis o 
scrisoare în care spuneau: "Suntem trişti acum, nu doar din cauza 
viitorului neîmplinit al fiului nostru, ci şi din cauza sufletelor nemântuite 
şi a naturii umane paralizate a ucigaşilor. Îi mulţumim lui Dumnezeu că 
ne-a oferit un plan prin care durerea noastră a dobândit un sens creştin... 
Familia noastră a discutat şi a decis să ceară să li se aplice criminalilor 
cel mai generos tratament posibil în cadrul legii." Ei au trimis 500 de 
dolari (de cinci ori venitul anual pentru o persoană în Coreea). "îndrăznim 
să sperăm că putem face ceva care sa minimalizeze astfel de acţiuni 
criminale care se întâlnesc nu doar în ţara noastră, ci şi în Coreea şi, 
suntem siguri, pretutindeni în lume." Această scrisoare din Coreea a trezit 
conştiinţa locuitorilor din Philadelphia la noi preocupări pentru 
problemele oraşului lor. O biserică a adunat 1,6 milioane dolari pentru 
acţiuni sociale. Oraşul a înfiinţat o bursă pentru a aduce şi alţi studenţi 
coreeni pentru a studia în Statele Unite. A fost un miracol de trezire şi 
preocupare produs de iertarea creştină oferită de părinţii tânărului ucis. 
(Pr. Anthony Coniaris – Fragment din Predica Duminicii a XI-a dupa Rasalii, 27 August 2006) 
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 DESPRE IERTARE

 
Pe pamant, nimeni nu este lipsit de pacat, toti suntem 

pacatosi, vinovati si purtam povara pacatelor care ne-au 

doborat, pentru ca n-am luat aminte la patimile si 

neputintele noastre. Toti avem nevoie sa primim iertare 

de la Dumnezeu! Dar pentru a  primi  schimbarea, 

iertarea si impacarea cu Dumnezeu trebuie sa tinem 

cuvantul Evangheliei, care zice: “Daca veti ierta 

oamenilor gresalele lor si Tatal vostru Cel din ceruri va 

va ierta gresalele voastre”. Nu vom primi in nici o 

situatie iertare de la Dumnezeu, daca nu-l iertam din 

inima pe aproapele nostru! Avva Efrem Filotheitul 

Iertarea nu necesita osteneala si greutate. Este nevoie de smerenie. Vom primi iertarea 

nenumaratelor noastre pacate, daca daruim si noi iertarea fratelui nostru. 

Copiii mei, pe cat putem, sa iertam din toata inima, ca sa ne ierte si pe noi Dumnezeu! 

Aceasta este intelegerea dintre Dumnezeu si om, “contractul” dintre Creator si om. 

Iertand si noi din toata inima semenilor nostri, vom fi iertati de catre Dumnezeu. 

Intreaga noastra viata produce continuu  pacate.  Pacatuim  permanent  cu  gandul,  cu 

inima, in general cu toate simturile trupesti si duhovnicesti ale sufletului. Ganditi-va  ce 

mare “productie” de pacate avem! Daca iertam aproapelui nostru pacatele, anulam toata 

aceasta producere a pacatelor. Cand n-avem iubire si iertare, ne paraseste harul lui 

Dumnezeu. Cum va sterge Dumnezeu toate aceste catastife cu pacatele noastre, cand noi nu 

vrem sa stergem doar o pagina din gresalele fratilor nostri? Trebuie sa luptam impotriva 

tinerii de minte a raului, a dusmaniei si a razbunarii. 
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Ce-au castigat toti cei ce se caiesc, fara folos si indreptare? Cata vreme ne gasim in viata 

aceasta, cat timp cortina teatrului lumii prezente n-a cazut si firul vietii noastre nu s-a 

sfarsit, putem sa iertam. Grija principala a vietii noastre este sa iertam si sa ne rugam pentru 

oamenii care ne-au facut rau. Acela care iarta din toata inima si se roaga pentru vrajmasii 

lui, va primi iertarea lui Dumnezeu pentru pacatele lui. Ceea ce semanam, aceea vom si 

secera. Osteneala, postirea, rugaciunea, privegherea, milostenia vor preschimba inima 

noastra, o vor face milostiva si iertatoare fata de aproapele si durerea celuilalt va deveni si 

durerea noastra. Sa cercetam cat am invatat din Evanghelie, ca Hristos sa prinda chip 

inlauntrul nostru, si sa devenim si noi, incetul cu incetul, dumnezei dupa har. 

Iubeste-i pe frati! Iubirea ta se va vadi cand nu te vei mai gandi la slabiciunile si scaparile lor 

si le vei arata dragoste. Iubirea te va pazi de toate pacatele. In afara de tine sa nu te gandesti 

la nimic, ci continuu mustra-te si aceasta va fi calea cea mai buna. 

Fiule, tu fa-ti datoria! Daca ceilalti nu fac ascultare, lasa-i in seama lui Dumnezeu si 

linisteste-te! Este invidia diavolului, fiul meu. Nu cumva diavolul va merge in munti? Se duc 

acolo cei care se lupta sa se mantuiasca si pentru ca si noi dorim sa ne mantuim, ne amesteca 

fara sa intelegem. Cu cat mai mult este luminata mintea omului, ca sa inteleaga iubirea 

Facatorului fata de faptura Lui, cu atat mai mult se arata nemultumirea si necunoasterea 

Parintelui nostru iubitor si adevarat. Omul, faptura aleasa si unica a lui Dumnezeu, indoit in 

fire, se naste pe aceasta planeta, pe acest pamant, si incetul cu incetul, intr-o zi moare 

trupeste, neputincios cu desavarsire sa-si pastreze viata lui. Inchipuirea il umfla ca balonul 

pana cand, printr-o boala, moare si piere. 

(din: Avva Efrem Filotheitul, Sfaturi duhovnicesti, Editura Egumenita, 2012) 

 
 

Suferi de pe urma nedreptatii 
unui om rau? Iarta-l, ca sa nu 
fiti astfel doi oameni rai. 

                                      (Fericitul Augustin, 354-430 d. Hr.) 

http://www.libris.ro/carte-ortodoxa/sfaturi-duhovnicesti---avva-efrem-filotheitul-EGU978-606-550-057-0--c7941--p503976.html?afid=razbointrucuvant
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 PROGRAM

SAMBATA, 11 AUGUST 2018, ORA 5:00 P.M. 

 SFANTUL MASLU

 

DUMINICA, 12 AUGUST 2018, ORA 11:00 A.M. 

 SFANTA LITURGHIE (Pilda datornicului nemilostiv)

 

MIERCURI, 15 AUGUST 2018, ORA 10:00 A.M. 

 SFANTA LITURGHIE (Adormirea Maicii Domnului)

 

JOI, 16 AUGUST 2018, ORA 10:00 A.M. 

 SFANTA LITURGHIE (Sfintii Martiri Brancoveni)

 

DUMINICA, 19 AUGUST, ORA 9:30 A.M. 
  VA ASTEPTAM ALATURI DE NOI LA CAMPUL ROMANESC, HAMILTON 

  UTRENIE SI SFANTA LITURGHIE (Tanarul bogat)  

  PICNIC 
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