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"În vremea aceea, pe când Iisus intra în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, rugându-L şi zicând: Doamne, sluga mea 

zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: Doamne, 

nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci numai spune un cuvânt şi se va vindeca sluga mea. Că şi eu sunt om sub 

stăpânirea altora şi am sub mine ostaşi şi-i spun acestuia: Du-te, şi se duce; şi celuilalt: Vino, şi vine; şi slugii mele: Fă 

aceasta, şi face. Auzind, Iisus... a zis celor ce veneau după El: Adevărat grăiesc vouă: Nici în Israel n-am găsit atâta credinţă. 

Şi zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în Împărăţia 

cerurilor. Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Şi a zis 

Iisus sutaşului: Du-te, fie ţie după cum ai crezut! Şi s-a însănătoşit sluga lui în ceasul acela."               ( Matei 8, 5-13) 
 

(...) Mentalitatea lumii de astăzi ne împinge mai degrabă să nu credem, decât să credem şi să sperăm. Observ cu tristeţe că în 

jurul nostru oamenii sunt mai mult pesimişti, decât optimişti. Probabil că cel mai reprezentativ aspect al vieţii ce devine 

obstacol într-o credinţa lucrătoare, sunt dezamăgirile avute de fiecare din noi! Dar nu cred că există om care să fi avut 

numai împliniri în viaţă. Nereuşita nu ar trebui să fie prilej de necredinţă, ci din contră, de o cercetare de sine mai 

profundă în ceea ce înseamnă relaţia mea cu ceilalţi, relaţia mea cu Dumnezeu. 

Un alt factor de căpătâi în ceea ce priveşte viaţa este faptul că omul niciodată nu este pe deplin mulţumit! La durere vrea să 

fie sănătos, când este sănătos, vrea să fie bine; când este bine, vrea să fie fericit, şi tot aşa. Cred că cel mai elocvent exemplu de 

nemulţumire este situaţia ploii: când plouă nu este bine că aveam treabă şi ne-a încurcat, când nu plouă considerăm că este 

nevoie ca pământul să fie udat! Dacă Dumnezeu ar asculta întru totul de noi oamenii, cred că n-ar putea s-o scoată la 

capăt cu noi! Aşa că le chiverniseşte pe toate cu înţelepciune, după marea Sa iubire de oameni. 

Ştergătoarele de parbriz nu opresc ploaia, dar te ajută să înaintezi cu maşina atunci când plouă. Acelaşi lucru se întâmplă cu 

suferinţa bolii care peste fiecare din noi se va aşterne, nu poate fi evitată, însă prin rugăciune şi credinţă putem înainta spre 

vindecare! Probabil că cei mai mulţi astăzi se încred numai în doctori, totuşi minunea şi însănătoşirea - fie vrem să 

recunoaştem, fie nu - aparţin Domnului! Ori prin înţelepciunea doctorului, ori prin dorinţa omului de a se face bine, lucrează 

Dumnezeu spre binele omului.  

Există şi cazuri în care noi suntem sănătoşi, dar cineva apropiat nouă este bolnav. Şi ce facem? Iată comportamentul ideal: 

sutaşul - rugându-se lui Hristos!  

Aş vrea însă să subliniez un amănunt destul de revelator: în vremea acea, sluga unui stăpân era desconsiderată total! Nu 

avea niciun fel de preţ pentru stăpânii lor, ci erau considerate animale. Iar dacă mureau, doar erau înlocuite. Şi iată că acest 

sutaş nu numai că nu trăieşte după "mentalitatea" lumii de atunci, dar preţuieşte sluga să şi caută să o ajute. Deci 

gestul acesta are o însemnătate cu totul diferită, nu este vorba de cineva din familia lui, ci doar o slugă. 

În afară de credinţa cu care se adresează Mântuitorului şi de care El este uimit, cred şi mărturisesc că este o oglindire cu 

imagini omeneşti a poziţiei şi rugăciunii în care stă Mântuitorul în faţa Tatălui Său. Dacă în Vechiul Testament omul era 

numit sluga lui Dumnezeu, iată că în Noul Testament Dumnezeu este "sluga" omului. Hristos este Fiul lui Dumnezeu şi 

Fiul Omului. Privind această imagine a unui sutaş (comandant al unui număr de 100 de soldaţi) care se roagă Domnului, oare 

nu observăm pe Hristos - Omul care se roagă Tatălui pentru sluga cea dispreţuită, desconsiderată şi doar folosită de toţi? Oare 

nu Hristos a arătat lumii cât de iubit şi preţuit este de Dumnezeu omul? Însuşi Hristos prin puterea Sa a mers şi a vindecat pe 

sluga sutașului. Nu a trimis îngerul, ci a mers El. Pentru că pentru asta venise. Să vindece omul! 

În deznădejdea în care încercăm să înotăm, Evanghelia ne învaţă să credem; într-o sărăcie de fapte bune în care 

încercăm să supravieţuim, unii oameni ne arată drumul Binelui; şi într-o întristare profundă Duhul ne îndeamnă: "Rugaţi-vă 

unii pentru alţii." (Iacov 5,16) 

                                                                                                        Arhim. Siluan Vişan - www.crestinortodox.ro 
 

 

 Impresionantă credinţa puternică şi deloc sofisticată a acestui militar păgân, care le-a dat o lecţie teribilă iudeilor astăzi. 

De aceea, să învăţăm de la el: 

Unu: Să ne rugăm, pentru că este de folos şi primeşte Dumnezeu rugăciunea noastră de aici de la biserică pentru cei care 

nu vin cu noi la rugăciune, dar pe care îi putem purta în minţile şi inimile noastre întocmai cum purta acest sutaş pe slujitorul 

său în inima şi în rugăciunea sa; 

Doi: Să luăm exemplu de credinţă, pe cât de simplă pe atât de puternică, de la acest păgân care, necunoscând mai nimic 

despre Domnul, i-a intuit totuşi puterea, iar pentru faptul că a dovedit dragoste faţă de „casa” Sa, Dumnezeu i-a luminat duhul 

mai mult decât celor „aleşi”; 

Şi, trei: Să căutăm la smerenia lui şi să nu ne lăsăm nicicând biruiţi de mândrie ori de prea bună părere despre noi înşine, 

de gândul că noi am fi „gazde bune” ale lui Hristos, în loc să ne vedem slăbiciunile şi nimicnicia noastră. 
 

                                                             P.S. Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanatilor -  www.crestinortodox.ro  
 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                         Programul săptămânii  25 iunie  2018 –  01 iulie  2018 

Duminică               24 iunie    8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea slugii sutaşului şi Naşterea Sf.Ioan) – Pr.Ticu 

Duminică               24 iunie 17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

Luni                       25 iunie   9 - 10 - Rugăciune pentru elevi 

Luni                       25 iunie 17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli  – Pr.Ticu 

Marți                      26 iunie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri                 27 iunie   9 - 10 - Sfinţirea mică a apei şi rugăciune pentru elevi - Pr.Ticu 

Joi                           28 iunie   9 - 10 - Rugăciune pentru elevi 

Joi                           28 iunie         17 – 19 - Vecernia Sf.Ap.Petru şi Pavel, acatistul şi Litia – Pr.Ticu 

Vineri                     29 iunie    8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Ap.Petru şi Pavel) – Pr.Ticu 

Vineri                     29 iunie 17 – 18 - Slujba acatistului - Pr.Ticu 

Sâmbătă                 30 iunie           8 – 11 - - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi - Pr.Ticu 

Sâmbătă                 30 iunie         17 – 18 - Vecernia Duminicii a 5-a după Rusalii – Pr.Dragoş 

Duminică               01 iulie    8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea celor doi demonizaţi din Gadara) şi  

                                                 parastasul părintelui Ion Ionescu – Pr.Dragoş 

Duminică               01 iulie 17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

 

                   Marţi, 26 iunie – Sf.Cuv.David din Tesalonic 

                           Miercuri, 27 iunie – Sf.Cuv.Samson, primitorul de străini; Sf.Ioana Mironosiţa; 

                                        Vineri, 29 Iunie – Sf.Apostoli Petru şi Pavel; 

                                                Sȃmbătă, 30 iunie – Soborul Sf.Apostoli, Sf.Ier.Ghelasie de la Rȃmeţ 
 

                             30 iunie – Soborul Sf.Apostoli – Hristos a văzut pe lac două bărci. Într-una, doi fraţi, Petru şi Andrei,  

                         mreaja să pescuiască. În cealaltă, alţi doi fraţi, Ioan şi Iacov împreună cu tatăl lor Zevedeu, dregându-şi  

                         mrejele lor. Şi i-a chemat. Lăsaţi, zice, aceste mreje, urmaţi-Mă şi Eu vă voi da Har; vă voi face “pescari  

                     de oameni” , veţi pescui suflete. Şi ei? „Îndată” L-au urmat (Matei 4, 19-22). Acest cuvânt „îndată”  

                        cântăreşte mult. Ce vrea să însemneze „îndată”? „Imediat”, fără ezitare. N-au spus mâine, poimâine, după o  

                        lună, după un an. Imediat au spus „prezent”, cum face soldatul faţă de ofiţer. Au lăsat bărci, mreje, rude, şi- 

                     au venit lângă Hristos. 

Dacă ar veni astăzi Hristos şi ar spune “Veniţi cu Mine, lăsaţi toate şi urmaţi-Mă!”, cine L-ar urma? Unul va zice: 

Ce zici acum, sunt nebun să las toate?... Altul va zice: Cât îmi vei da?… Vor bani. Dacă Hristos ar fi rânduit un profit, mulţi 

ar fi acceptat; aşa…, nici unul. Din alte neamuri, (Italia, Franţa, Germania şi altele), pornesc misionari pentru Africa şi Asia şi 

muncesc, punându-şi viaţa în primejdie. Din Grecia? Trei milioane au plecat în afară; însă nu pentru misiune, ci ca să 

muncească şi să facă bani. Odată plecau şi de la noi şi se duceau în altă parte, ca să propovăduiască Evanghelia. Dacă, de 

pildă, în Rusia, în Bulgaria, în Serbia sunt astăzi creştini ortodocşi, aceasta se datorează faptului că nişte tineri minunaţi au 

plecat din Constantinopol şi din Tesalonic şi s-au dus acolo şi i-au făcut creştini. Acum, rar se mai găseşte vreun misionar. 

Rari sunt astfel de oameni în vremurile noastre. Biserica cheamă la misiune şi “creştinii de apă dulce” zic: Eu nu mă fac 

misionar, este un lucru greu. Cheamă la preoţie, dar părinţii nu-şi dau nici măcar un copil să slujească Bisericii ca cleric. Un 

copil bun îi spune tatălui său că vrea să se facă preot. Şi acesta, mai-mai să-l omoare! 

Deci, misionar nu te faci, preot nu te faci. Ei, atunci îţi cer altceva, cel mai uşor lucru. Nu-ţi spun să ridici un munte; te 

pun să ridici o pietricică. Ce pietricică? Mersul la biserică. Auzi clopotul că bate? Te cheamă Hristos. Du-te la 

biserică. Du-te să te închini şi să-L adori pe Dumnezeu. Du-te să-I spui un mulţumesc. Am spus-o şi altă dată: 168 de ore are 

săptămâna. O oră ne cere Dumnezeu, atât durează Dumnezeiasca Liturghie de la “Binecuvântată este împărăţia 

Tatălui…” până la “Pentru rugăciunile…”. Intră în biserică, adu-ţi aminte că eşti om, spune un “Slavă Ţie, 

Dumnezeule”, un “Dumnezeule, milostiv fi mie păcătosului”, un “Pomeneşte-mă Doamne”. 
Altfel? Asta n-o facem, cealaltă n-o facem, iar la sfȃrşit ne va pedepsi Dumnezeu. Şi vin zile rele şi viclene… 

Iubiţii mei, vedeţi ce prilejuri şi ce teme de discuţie ne oferă Evanghelia, despre care unii cred că s-a învechit? Şi nu am 

trecut încă la tâlcuire. Doar ne-am atins de versetul, care zice: “Iisus mergea pe lângă mare“. 

Fie ca aceste cuvinte sărace să le împlinim şi să trăim evanghelic. Şi Dumnezeu, prin mijlocirile Preasfintei Născătoare 

de Dumnezeu, ale Sfinţilor Apostoli şi ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi pe toţi. Amin. 

† Episcopul Augustin de Florina (Omilie rostită în Sfânta Biserică a Sf.Gherman, 1987)            www.cuvantul-ortodox.ro 

 

Duminică, 1 iulie 2018, după Sfânta Liturghie, facem pomenirea de 11 ani, cu parastas, 

                         a părintelui Ion Ionescu (1915 – 2007). Dumnezeu să-l odihnească! 

                             27 iunie - Sfânta Ioana Mironosiţa, soţia lui Huza, administratorul proprietăţii Regelui Irod, a fost una din  

                        femeile care L-au urmat şi însoţit pe Iisus Hristos în perioada misiunii sale pe pământ. Ea este amintită de Sf.  

                        Ap. Luca:  "... si erau cu Iisus Ioana, femeia lui Huza, un iconom al lui Irod, şi Suzana si multe altele care le  

                        slujeau din avutul lor" (Luca, 8:3)  Împreună cu celelalte mironosiţe, Ioana s-a dus la mormântul 

Mântuitorului ca să ungă trupul sfânt cu mir după moartea Sa pe Cruce, auzind de la îngeri despre minunea învierii lui 

Hristos.  "... şi ele erau: Maria Magdalena şi Ioana şi Maria lui Iacov şi celelalte împreună cu ele, care vesteau către 

Apostoli acestea" (Luca, 24:10)  Tot ea a fost cea care a recuperat capul Sf. Ioan Botezătorul, după ce Irod a dat ordin să-i fie     

                                 tăiat şi aruncat.  Mai este prăznuită şi în Duminica Mironosiţelor.          www.calendar-ortodox.ro 

 

 

30 iunie – Sf.Ghelasie de la Rȃmeţ - Trecerea egumenului la cele veşnice: coborând de la Hopagi, înspre mănăstire, a 

murit călare pe asin, care l-a dus singur acasă. În faţa bisericii, unde s-a oprit, măgăruşului i-a rămas imprimată copita în piatra 

care se află şi astăzi în muzeu. Se povesteşte că la şapte biserici, între care şi la mănăstire, clopotele au început să bată singure.    

             Capul sfântului Ghelasie se păstrează într-o raclă de lemn în biserica mănăstirii.     http://ziarullumina.ro 

 




