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 De aceea, asemănatu-s-a Împărăția Cerurilor omului împărat 
care a voit să se socotească cu slugile sale.
 Ne învață prin această „pildă” să iertăm greșelile făcute nouă de către cei 
împreună cu noi slugi, și mai vârtos, dacă având aceia trebuință de iertare ne vor 
îndupleca și pe noi. Iar a tâlcui pilda cu amănuntul ar fi fost numai a celui ce are 
mintea lui Hristos. Însp, vom îndrăzni și noi: „Împărăție” este Cuvântul lui 
Dumnezeu, dar nu împărăție a unor lucruri mici, ci „a Cerurilor”. Deci, S-a 
asemănat Acesta „omului împărat”, fiindcă S-a întrupat pentru noi, și întru 
asemănarea oamenilor s-a făcut. Și „ia seama slugilor sale” (se socotește cu 
slugile sale), judecându-le pe ele după bunătate, căci al cruzimii lucru este pedeapsa 
fără de judecată.
 Și, intrând să se socotească cu ele, i s-a adus un datornic cu zece 
mii de talanți. Dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit 
să fie vândut el și femeia și copiii și pe toate câte are, ca să plătească.
 Cu „zece mii de talanți” suntem datori noi, ca uniicare primim facerile de 
bine (ale lui Dumnezeu) în fiecare zi, li cu nimic nu-i răsplătim Lui. cu „zece mii de 
talanți” sunt datori și cei care au primit stăpânirea poporului și a multor oameni, 
dar n-au iconomisit bine stăpânirea.
 „Vinderea” datornicului împreună cu „femeia și copiii” lui arată 
înstrăinarea de Dumnezeu, că acela care se vinde, al altui stăpân se face rob. 
 Sau poate „femeie” înseamnă trupul, ca unul care este soț - împreună 
lucrător - al sufletului; iar „copii” - faptele care rău se lucrează de trup și de suflet. 
Deci poruncește ca trupul să fie dat satanei spre pierzare - adică bolilor sau chinurilor 
diavolilor - și „copiii” - adică lucrurile răutăților - să se betejească. Adică de fură 
cineva, mâna acestuia o usucă Dumnezeu sau o ciuntește prin lucrarea diavolului. Și 
iată cum „femeia” - adică trupul - și „copiii” - adică lucrarea răutății - s-au dat 
pătimirii, ca duhul să se mântuiască. Pentru că mai mult nu va mai putea fura omul 
acela. 
 Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea i se închina zicând: 
Doamne, îngăduiește-mă și-ți voi plăti ție tot. Iar stăpânil slugii aceleia, 
milostivindu-se de el, i-a dat drumul și i-a iertat și datoria.
 Vezi puterea pocăinței și iubirea de oameni a lui Dumnezeu?! Căci pocăința a 
făcut pe slugă să cadă de la răutate, iar cel care stă cu îndărătnicie întru răutate, nu 
este vrednic de iertare. Iar iubirea de oameni a lui Dumnezeu i-a iertat lui cu totul și 
datoria, măcar deși sluga nu iertare desăvârșită cerea, ci soroc (adică sluga nu cerea 
decât amânarea plății). Cunoaște de aici că Domnul dă mai mult decât cerem noi. 
Atât de mare este iubirea de oameni a lui Dumnezeu, încât și ceea ce părea rostit cu 
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Stiati cã?
uvântul Vecernie provine de la slavonescul veceru=seară și este o slujbă 

Ccare în Biserică se săvârșește seara, fiind prima dintre cele șapte laude 
bisericești (Dicționar de cunoștiințe religioase, Pr. Ene Braniște, pag 487)
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Lumea TV ca mediu de experiență
În urmă cu câteva zeci de ani, unii oameni de știință, bine popularizați de altfel, se 
entuziasmau de lărgirea posibilităților de dezvoltare a creierului uman, odată cu 
diversificarea experienței umane prilejuite de dezvoltarea tehnologiei video și audio 
(TV, radio, muzică, etc.)Astăzi, însă, cercetările desfășurate în domeniul educației, 
observațiile făcute asupra copiilor care au beneficiat de „darurile civilizației” arată că, 
oricât de mult s-ar dezvolta tehnica și tehnologia, acestea nu pot pune la dispoziție un 
mediu mai potrivit dezvoltării minții umane decât cel pe care ni-l dăruiește natura 
sau lumea, așa cum a fost ea făcută de Dumnezeu, în care s-au născut și au crescut 
copiii dintotdeauna.
 Copiii au nevoie de părinți, în special de mamă, care să le călăuzească fiecare 
pas, să le vorbească, învățându-i încet-încet cum să folosească limba, cum să 
înțeleagă realitatea, să gândească și să simtă, în general. Experiența spațiului și a 
timpului real, cunoașterea prin atingere și întrebuințare a lucrurilor care-l 
înconjoară pe copil, joaca, de asemenea, au un rol deosebit de important. Copilul 
trebuie să se implice activ în diferite jocuri, folosindu-și imaginația și interacționând 
cu alți copii. Toate acestea constituie mediul ideal pentru dezvoltarea normală a 
minții copilului, pentru punerea bazelor structurale și funcționale ale creierului, 
necesare tuturor activităților. (...)
 Copilul în fața televizorului nu are parte de experiența obișnuită a 
limbajului, de stimularea dialogică a gândirii și reflecției pe care părinții, bunicii sau 
mediul uman, în general, le oferă. Stimulii vizuali și audutivi percepuți în fața micului 
ecran sunt atât de agresivi, se succed cu o asemenea rapiditate, încât depășesc 
capacitatea creierului de a-i controla. Efectul inevitabil va fi înhibarea unor 
importante procese mentale. 
 Copiii se obișnuiesc de la televizor să nu mai dorească să 
înțeleagă ce se întâmplă în lumea care-i înconjoară. Se mulțumesc doar cu 
senzațiile (Large 2000). Experiența vizionării TV nu este una a spațiului și a timpului 
real, a distanțelor și a duratelor reale, ci a unora virtuale, sugerate sau doar simulate 
în interiorul lumii televizualului. Copilului îi lipsește posibilitatea cunoașterii prin 
atingerea și manipularea fizică a materialelor, una dintre condițiile desfășurării 
procesului de cunoaștere și, prin urmare, de structurare a traseelor neuronale. Prin 
televizor cei mici sunt lipsiți de liniștea și răgazul necesare dezvoltării mecanismelor 
limbajului întern și ale gândirii reflexive.  (va continua)
din cartea: Efectele televiziunii asupra minții umane și despre creșterea 
copiilor în lumea de azi, Vigiliu Gheorghe, Ed. Prodromos, pg. 36-37

Cuvinte pentru pãrinti
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asprime - adică porunca să se vândă „sluga” cu „femeia și copiii” lui - nu din 
asprime a spus-o, ci ca să înspăimânte pe slugă și să-și pună nădejdea și să se 
sârguiască întru cerere și rugăminte.
 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: 
Plătește-mi ce ești dator. Deci, căzând cel ce era slugă ca și el, îl ruga, 
zicând: Îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Iar el nu voia ci, mergând, l-a 
aruncat în închisoare, până ce va plăti datoria. 
 După ce a ieșit cel care a fost iertat de stăpân, atunci îl sugrumă pe cel ce era 
împreună-slujitor cu el. Căci nimeni, întru Dumnezeu rămânând, nu este nemilostiv, 
ci cel care „iese” de la Dumnezeu și dintru aceasta se întrăinează de El. Și atât de 
mare îi era cruzimea acestei slugi, încât după ce-i fuseseră lui iertate mari datorii - că 
aceasta arată cei „zece mii de talanți” - pentru cele mai mici - cât erau cei „o sută 
de dinari” - nicidecum nu se milostivește, nici puțină amânare nu dă. Și face 
acestea, cu toate că cel împreună cu el slugă îi pune aceleași cuvinte prin care el a fost 
iertat: „Îngăduiește-mă și îți voi plăti”,  amintindu-i de iertare perin care s-a 
mântuit.
 Iar celelalte slugi, văzând, deci, cele petrecute, s-au întristat 
foarte și venind, au spus stăpânului toate cele întâmplate. 
 De aici se vede că „celalalte slugi” - adică Îngerii cei împreună slujitori cu 
noi - sunt urâtori de răutate și iubitori de bunătate. Și „spun” acestea Domnului, nu 
ca Unuia care nu știa, ci ca să înțelegi că Îngerii sunt purtători de grijă ai noștri și că se 
mânie asupra celor nemilostivi. 
 Atunci, chemându-l stăpânul său îi zise: Slugă vicleană, toată 
datoria aceea ți-am iertat fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea, oare, ca și tu să 
ai milă de cel împreună slugă precum și eu am avut milă de tine? Și 
mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce-i va plăti 
toată datoria.
 Pentru iubirea de oameni, Stăpânul se judecă laolaltă cu sluga, ca să arate că 
nu El, ci cruzimea slugii și nemulțămirea l-au făcut să i se ia înapoi darul. Și căror 
muncitori îl dă? Poate puterilor căznitoare, ca să-l muncească veșnic. Căci ceea ce 
zice „până ce-i va plăti toată datoria”, aceasta însemnează: „până atunci să se 
căznească, până ce va plăti”. Dar, niciodată nu va putea „plăti datoria”, adică 
munca cea cuviincioasă cu care este dator. Deci pururea va fi muncit. 
 Tot așa și Tatăl Meu cel Ceresc vă va face vouă, dacă nu veți ierta - 
fiecare fratelui său - din inimile voastre. 
 N-a zis „Tatăl vostru” ci „Tatăl Meu”,  căci unii ca aceștia nu sunt vrednici 
să aibă Tată pe Dumnezeu. Și voiește ca noi să iertăm „din inimă” , nu numai din 
buze. 
 Să înțelegi încă și cât de mare răutate este pomenirea de rău, dacă întoarce 
înapoi darul lui Dumnezeu. Căci, deși fără părere de rău dăruiește Dumnezeu 
darurile Sale, însă pentru pomenirea de rău s-au întors înapoi acesta.
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Învãtãm împreunã
Ectenia mare de la Sfânta Liturghie 

„Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre”. După ce ne-
a învățat mai întâi cum trebuie să ne rugăm, ni se spune acum și ce trebuie să cerem în 
primul rând: împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui. Căci „mântuirea 
sufletelor” înseamnă împărăția lui Dumnezeu, iar „pacea de sus” este tot una cu 
dreptatea Lui. Aceasta este „pacea lui Dumnezeu care covârșește toată mintea”, 
despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel și pe care Domnul a dat-o sfinților Săi 
Apostoli, înainte de a Se sui la Tatăl, zicând: „Pace las vouă, pacea Mea dau 
vouă”. După cum în Sfânta Evanghelie, cuvântul dreptate nu înseamnă numai a da 
fiecăruia ce este al său, ci virtute în general, tot așa și aici cuvântul pace este luat în 
înțelesul larg și însemnează rodul tuturor virtuților și al unei înțelepciuni 
desăvârșite. Căci o singură virtute de-ți va lipsi, nu poți avea pace desăvârșită; cel ce 
vrea să ajungă la aceasta, trebuie să fi atins toate virtuțile. Prin urmare, trebuie să ne 
sârguim a dobândi mai întâi pacea care stă în putința noastră și după aceea să cerem 
de la Dumnezeu pacea Lui; și tot așa trebuie să facem cu orice virtute. Căci există o 
înțelepciune care se capătă prin strădania noastră și alta pe care Dumnezeu o da 
sufletului; tot așa și cu dragostea, rugăciunea, știința și toate celelalte. De aceea ne 
vorbește preotul mai întâi despre pacea care stă în putința noastră, adică pe care o 
putem dobândi noi înșine, atunci când ne îndeamnă să ne rugăm lui Dumnezeu „cu 
pace”; iar după aceea pomenește de pacea pe care ne-o dăruiește Dumnezeu, 
îndemându-ne să o cerem de la El: „Pentru pacea de sus... Domnului sa ne rugam!”.      
Aici este vorba nu numai despre pacea dintre noi, când adică nu ne urâm unii pe alții, 
ci și despre cea din noi înșine, pe care ne-o dă cugetul curat. Și de cât folos ne este 
această pace! Sau, mai bine zis, această virtute ne este neapărat trebuitoare. Căci 
unui cuget tulburat, îi este absolut cu neputință să se apropie de Dumnezeu, deoarece 
îl împiedică însăși natura tulburării. Pe când pacea face totdeauna din mai 
mulți unul, tulburare dimpotrivă, împarte pe unul singur în mai mulți; cum am 
putea atunci să ne asemuim lui Dumnezeu, Cel unul și simplu?  
 Omul care se roagă fără pace în suflet, nu poate să se roage cum se cuvine și 
nici nu folosește nimic dintr-o asemenea rugăciune. Căci ori îl tulbură mânia și ura, 
care-i alungă din suflet pacea – și atunci rugăciunea nu-i va aduce nici iertarea 
păcatelor și cu atât mai mult nu va dobândi nici vreun alt dar; ori îl mustră cugetul și-l 
osândește inima pentru păcatele făcute și atunci această neliniște care-l frământă, îl 
face să n-aibă nicio îndrăzneală fața de Dumnezeu, precum zice Scriptura. Unul ca 
acesta se roagă fără îndrăzneală, adică fără încredere; dar cine se roagă fără 
încredere, se roagă în zadar și fără niciun folos. Iată deci pentru ce ni se poruncește să 
ne rugam lui Dumnezeu „cu pace” și să cerem, înainte de toate, „pacea de sus”.
 
din cartea: Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii, Nicolae Cabasila, Sfântul, pag. 17-18


