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În vremea aceea, Iisus a văzut mulţimea de oameni şi I s-a făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, 
ucenicii au venit la El şi I-au zis: Locul este pustiu şi vremea, iată, a trecut; deci; dă drumul mulţimilor ca să se ducă în sate să-şi 
cumpere mâncare. Iisus însă le-a răspuns: N-au trebuinţă să se ducă; daţi-le voi să mănânce. Iar ei I-au zis: Nu avem aici decât 
cinci pâini şi doi peşti.  Şi El a zis: Aduceţi-Mi-le aici. Şi poruncind să se aşeze mulţimile pe iarbă şi luând cele cinci pâini şi cei doi 
peşti şi privind la cer, a binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii, mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au 
săturat şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline. Iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară 
de femei şi de copii. Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui pe ţărmul celălalt, până ce El va da 
drumul mulţimilor.                                                                                                                                                                (Matei 14, 14-22) 

 
Problema pâinii nu s-a rezolvat niciodată cum se cuvine în societatea omenească, pentru că omul este făptură 

căzută, și arareori face ceva în duhul generozității și al iubirii: fiecare se îngrijește de pâinea lui, iar nu de pâinea celuilalt! 

De la căderea în păcat omul nu mai are reflexul de a acționa cu iubire în raport cu semenul lui, ci dimpotrivă, căderea în 

păcat îl predispune spre a avea o inimă învârtoșată, plină de răceală în raport cu nevoile semenului. Doar acceptând 

mesajul Mântuitorului, el își poate schimba optica, adică întorcându-se la Dumnezeu, convertindu-se, dobândind o inimă 

plină de iubire. Pâinea n-a lipsit niciodată de pe pământ, și în ciuda acestui fapt, în fiecare epocă a existat percepția că 

nu este suficientă. Aceasta poate pentru că fără o optică creștină, de iubire a semenului, pâinea care nu este și 

împărtășită, nu mai este o pâine care hrănește, ci una care ucide și care va părea întotdeauna puțină. (O statistică 

spune că 14 milioane de oameni mor de foame anual pe glob din cauza subnutriției; dar, pe de altă parte, am auzit cu toții 

din mass-media cum adeseori țări – mari producătoare de grâu sau de alte produse de larg consum – aruncă surplusul în 

ocean pentru ca să nu scadă prețul.) 

Ȋn această relatare biblică Mântuitorul înmulțește pâinea, nu o creează din nimic, nici nu o transformă din 

altceva. Ne amintim invitația perfidă făcută Lui de satan pe Muntele Ispitirii: „…dacă ești Tu Hristosul, poruncește acestor 

pietre să se facă pâini!”. E o mare diferență între un gest liturgic și unul magic, între înmulțirea minunată a pâinii și 

transformarea magică a pietrelor în pâini (pe care a refuzat-o Mântuitorul). Liturgicul lucrează cu dragostea, magicul 

lucrează cu demonicul. Primul urmărește extensia pe pământ a dragostei, al doilea urmărește răspândirea tentaculară a 

egoismului. Egoismul și frica de sărăcie au stăpânit în anumite zone ale omenirii permanent în istorie. Viziunea 

creștină ne propune o altă perspectivă: cu cât împărțim ceea ce avem cu semenii, cu atât ceea ce avem dospește și se 

înmulțește. Cele 5 pâini ale unui copil au determinat pe neașteptate un prisos de fărâmituri mai mare decât posesia inițială. 

„Cu cât se împarte dragostea, cu atât sporește” -  Există și învățături foarte subtile ale acestei pericope biblice 

adresate preoților, păstorilor, liderilor de comunitate creștină: poate prima și cea mai importantă ar fi aceea a legăturii dintre 

Euharistie și filantropie, dintre viața duhovnicească și activitatea de asistență socială. Apostolii au fost intermediarii acestei 

minuni, ei primind spre distribuire pâinile și peștii. Pâinile se înmulțesc în clipa distribuirii, nu anterior; nu ni se dă de 

înțeles nicidecum că mai întâi s-au înmulțit pâinile și peștii într-un stoc consistent, că s-a acumulat în prealabil vreo rezervă, 

urmată doar ulterior, într-o a doua etapă, de împărțirea bunurilor. Cele două acțiuni au fost simultane. Cu cât dăruiau, cu 

atât se înmulțeau cele dăruite. Lucrul acesta este valabil în acțiunea de asistență socială bisericească, unde se observă 

practic o concomitență între dăruire și înmulțire. Din punct de vedere teologic, lucrurile sunt perfect explicabile: dragostea 

este cea care înmulțește, dragostea cu cât se împarte, cu atât sporește, ea este o energie fertilizatoare care încheagă 

comuniune. Așa că orice preot care dorește să înceapă o lucrare de asistență socială în perimetrul parohial încredințat lui 

spre mântuire nu trebuie nicidecum să se aștepte să aibă niște mijloace materiale consistente mai înainte de a începe. 

Inimile donatorilor se vor deschide spre a dărui în măsura în care deja există o combustie a dragostei; astfel, parohia 

își va integra lucrarea filantropico-socială în propriul metabolism și lucrurile vor evolua foarte bine. 

„Ceea ce ne prisosește nu ne aparține, ci este luat de la săraci!” - Meditația noastră de astăzi trebuie să corecteze – 

cel puțin pentru noi, cei care frecventăm Biserica – o viziune a lumii secularizate foarte greșită: că bunurile materiale, 

economice sunt insuficiente pentru toți, și e necesar să le agonisim cu crispare și cu îndârjire, să ne ajungă nouă și celor 

dragi nouă, iar de cei îndepărtați de noi nu trebuie să ne mai intereseze. Viziunea creștină e complet diferită: Dumnezeu 

dăruiește totul cu prisosință, cu mult belșug, cu multă dărnicie (sau, folosind expresia lui Nicolae Steinhardt, cu mână 

largă). Acest lucru ni-l dă de înțeles motivul celor 12 coșuri (cât numărul Apostolilor), pline cu fărâmituri care au rămas 

cu mult mai mult decât au oferit Apostolii la început. Ele au fost adunate la cererea expresă a Mântuitorului, ca să nu 

se piardă ceva (Ioan 6, 11). Această prisosință arată abundența darului lui Dumnezeu, Care nu dă Duhul cu măsură 

(Ioan 3, 4), dar care nu trebuie nicidecum să însemne pentru cineva ușurătate și risipă! De aceea Sfântul Ioan Gură de Aur 

este atât de ferm în poziționarea sa: Ceea ce ne prisosește nu ne aparține nouă, ci este furat de la săraci! Săracii sunt 

săraci pentru că alții au agonisit în surplus. 

 Să luptăm pentru a dobândi o inimă plină de iubire, care iradiază în jur dragoste și atunci o expresie din popor se va 

adeveri și în cazul nostru, al fiecăruia, căci vom avea un suflet bun „…ca pâinea caldă”.          Arhim. Conf. Dr. Teofil Tia 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                         Programul săptămânii  22 iulie  2018 –  29 iulie  2018 

Duminică               22 iulie    8 - 12 - Sf.Liturghie (Înmulţirea pȃinilor) - Pr.Ticu 

Duminică               22 iulie 17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

Luni                       23 iulie 17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli  – Pr.Ticu 

Marți                     24 iulie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri                25 iulie   9 - 10 - Sfinţirea mică a apei - Pr.Ticu 

Joi                          26 iulie   

Vineri                     27 iulie    9 - 11 - Taina Sf.Maslu 

Vineri                     27 iulie 17 – 18 - Slujba acatistului  Sf.Pantelimon– Pr.Ticu 

Sâmbătă                 28 iulie           8 – 11 - - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi - Pr.Ticu 

Sâmbătă                 28 iulie         17 – 18 - Vecernia Duminicii a 9-a după Rusalii – Pr.Dragoş 

Duminică               29 iulie    8 - 12 - Sf.Liturghie (Umblarea pe mare. Potolirea furtunii) - Pr.Dragoş 

Duminică               29 iulie 17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

 

Duminică, 22 iulie – Sf.Mironosiţă Maria Magdalena; Sf.Cuv.Mc.Marcela. 
            Marţi, 24 iulie – Sf.M.Mc.Hristina; 
                 Miercuri, 25 iulie –Adormirea Sf.Ana, mama Maicii  Domnului; 
                          Joi, 26 iulie – Sf.Cuv.Ioanichie de la Muscel; Sf.Ermolae; Sf.Mc.Paraschevi din Roma; 
                                    Vineri, 27 iulie – Sf.M. Mc.Pantelimon;                                                      

 

 22 iulie-Sfânta Marcela s-a născut și a trăit în secolul al XV-lea, în localitatea Volissos, aflată în 

nord-vestul insulei Chios, Grecia. Această sfântă și-a păstrat fecioria cu prețul vieții, primind cununa 

muceniceasca. Ea a fost tăiată în bucăți de propriul ei tată, stăpânit de duhul desfrânării, în jurul 

anului 1500. Din când în când, pietrele care au fost udate cu sângele fericitei mucenițe se înroșesc în 

chip minunat, iar credincioșii care se ating de ele primesc binecuvântări și se vindecă de anumite suferințe 

trupești.   Este ocrotitoarea insulei Chios și a tuturor celor care luptă cu patima desfrânării, dorind a 

trăi în curăție.                                                                                                          www.crestinortodox.ro 

 
                                      24 iulie-Sfânta Hristina s-a născut în cetatea Tir și a trăit în timpul împăratului Septimiu Sever  

                                (193-211). A fost fiica lui Urban, reprezentantul imperial al acestei cetăți. Când a ajuns la vârsta de  

                                doisprezece ani, Sf.Hristina a fost închisă de tatăl ei într-un turn. Acesta dorea să o ferească de ochii  

                                mulțimii pentru că era foarte frumoasă. Planul tatălui era să o țină pe fiica lui în acel turn până la  

                                majorat. Nemulțumită de credința idolatră, începe să se roage Celui ce a adus toate de la neființă la  

                                ființă. În urma acestei rugăciuni i se arată un înger care îi descoperă tainele dumnezeiești. După aceste  

                                descoperiri, Hristina a distrus toți idolii din turn. Pentru acest gest a fost supusă la multe chinuri de  

                                tatăl său. A fost aruncată în temniță pentru mai multe zile fără mâncare, dar a fost hrănită în chip  

                                minunat de îngeri. După alte suferințe, a fost aruncată în mare. Marea aceea i-a fost ei scăldătoarea  

                               Sfântului Botez. Un nor luminos a umbrit-o pe ea și s-au auzit cuvinte de sus, grăindu-se deasupra ei 

numele Preasfintei Treimi, după săvârșirea Sfântului Botez.  Suferințele sale nu au încetat nici după moartea tatălui el. 

Succesorul acestuia a torturat-o mai aprins, iar în cele din urmă Hristina a primit moartea prin sabie.       www.crestinortodox.ro 

25 iulie - La Sinodul 4 Ecumenic de la Calcedon (451) - s-a definit doctrina bisericească a celor două firi din persoana 

lui Iisus Hristos, prin următoarea mărturisire de credință: "Urmând Sfinților Părinți, noi învățăm și mărturisim cu toții pe 

Unul și același Fiu, pe Domnul nostru Iisus Hristos, desăvârșit în Dumnezeire și desăvârșit în umanitate, Dumnezeu 

adevărat și om adevărat, având suflet rațional și trup, deofiinţă cu Tatăl după Dumnezeire și deofiinţă cu noi, după 

umanitate, fiind întru toate asemenea nouă, în afară de păcat. Ca Dumnezeu, s-a născut mai înainte de toți vecii din Tatăl, 

după Dumnezeire, iar ca om s-a născut în zilele cele de pe urmă pentru noi și pentru mântuirea noastră din Fecioara Maria, 

Născătoarea de Dumnezeu, Unul și același Hristos, Fiu, Domn, Unul-Născut, cunoscut în două firi, în chip neamestecat și 

neschimbat și neîmpărțit și nedespărțit, deosebirea firilor nefiind nicidecum distrusă prin unire, păstrându-se mai ales 

însușirea fiecăreia și întâlnindu-se împreună într-o singură persoană și un singur ipostas, nu în două persoane, împărțit sau 

despărțit, ci Unul și același Fiu, Unul-Născut, Dumnezeu-Cuvântul, Domnul Iisus Hristos. Așa ne-au învățat mai înainte 

despre El proorocii și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și așa ne-a transmis Simbolul Părinților noștri". 

                               22 iulie - Sf. Mironosiță şi întocmai cu Apostolii Maria Magdalena era din cetatea Magdala, aflată la  

                            hotarele Galileei cu Siria. Fiind bântuită de şapte duhuri necurate, ducea o viaţă de grele pătimiri.  

                            Auzind, însă, de Hristos, în sufletul ei s-a născut nădejdea că va fi izbăvită de către Iisus. Deci, 

mergând la El, a tămăduit-o de lucrarea diavolească, luminându-i cugetul cu lumina unei noi vieţi, plină de dumnezeiasca 

dragoste. Ea este cea dintâi vestitoare a Învierii şi cel dintâi martor al ei. După Înălţarea la cer a Domnului, Maria 

Magdalena a pornit alături de Sfinţii Apostoli la răspândirea credinţei. A ajuns până la Roma, unde s-a înfăţişat înaintea 

împăratului Tiberiu (14-37), vorbindu-i despre nedreapta moarte a lui Iisus Hristos şi despre Învierea Lui, iar în drumul ei de 

întoarcere de la Roma s-a oprit la Efes, slujind Sfântului Apostol Ioan în ostenelile lui de răspândire a cuvântului lui 

Dumnezeu. Şi aşa, nevoindu-se, a adormit în Domnul, fiind înmormântată la Efes. 

Astăzi, părţi importante din sfintele ei moaşte se găsesc, în Răsărit, la Mănăstirile Simonos Petra,   Dionisiu  şi  

Esfigmenu  din Muntele Athos, iar în Apus, în bazilicile Lateran din Roma şi Sf.Maximin din Marsilia. În România, 

părticele din moaştele ei se găsesc la bisericile Mihai Vodă şi Pajura din Bucureşti, precum şi în alte sfinte locaşuri.    

Începând cu data de 15 ianuarie 2018,  Biserica Sfântul Antonie cel Mare şi Sfântul Ioan Casian din Sectorul 4 al 

Capitalei, Str.Pridvorului nr.6A, a primit în dar din Grecia, un fragment din sfintele moaște ale Sfintei Mironosițe Maria  

                                 Magdalena.                                                                                                               http://basilica.ro 

 

 

 

 




