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„Iar în ziua cea mare a sărbătorii - Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. 
Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul 
pe Care aveau să-L primească acei ce cred în El. Căci încă nu era (dat) Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit. 
Deci din mulţime, auzind cuvintele acestea, ziceau: Cu adevărat, Acesta este Proorocul. Iar alţii ziceau: Acesta este 
Hristosul. Iar alţii ziceau: Nu cumva din Galileea va să vină Hristos? N-a zis, oare, Scriptura că Hristos va să vină din 
sămânţa lui David şi din Betleem, cetatea lui David? Şi s-a făcut dezbinare în mulţime pentru El. Şi unii dintre ei voiau să-
L prindă, dar nimeni n-a pus mâinile pe El. Deci slugile au venit la arhierei şi farisei, şi le-au zis aceia: De ce nu L-aţi 
adus? Slugile au răspuns: Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Acest Om. Şi le-au răspuns deci fariseii: Nu cumva 
aţi fost şi voi amăgiţi? Nu cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre farisei? Dar mulţimea aceasta, care nu 
cunoaşte Legea, este blestemată! A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la El, noaptea, fiind unul dintre ei: Nu 
cumva Legea noastră judecă pe om, dacă nu-l ascultă mai întâi şi nu ştie ce a făcut? Ei au răspuns şi i-au zis: Nu cumva şi 
tu eşti din Galileea? Cercetează şi vezi că din Galileea nu s-a ridicat prooroc. Şi s-a dus fiecare la casa sa.” (Ioan 7, 37-53) 

De câte ori mă aflu în lume şi păşesc printre oameni îmi place să privesc chipurile lor. Fiecare din noi are ceva diferit "de 

spus" prin felul cum păşeşte, prin felul cum priveşte. La felul cum priveşte nu mă refer la cum se uită la mine, ci în 

privirea lui în care de cele mai multe ori se reflectă tristeţea gândului, frământarea interioară, neliniştea. 

Însă, referitor la privire că o căutare a ochilor trupeşti, să nu uităm că felul în care interpretăm lucrurile ne va influenţa 

viaţa, gândirea, nu în ultimul rând şi credinţa. Credinţa poate fi văzută, dar numai prin lumina ce o împărtăşesc lucrurile 

văzute şi se reflectă în gândirea şi trăirea avută.  

Aruncând o simplă privire în jurul nostru vedem străini. Vedem oameni care totuşi au aceeaşi agonie ca şi noi, au aceleaşi 

nevoi ca şi noi, au aceeaşi dorinţă de a fi mai bine, mai bucuroşi. Şi într-un fel aceasta este societatea în care trăim. Iar noi 

cei credincioşi încercăm să schimbăm această societate. Să începem până nu ne schimba societatea pe noi! 

În minunea descrisă astăzi, Hristos se îngrijeşte de "străini", de oamenii ce se strânseseră în jurul Lui să asculte cuvântul 

dătător de Viaţă. Nu se precizează, dar cred că uitaseră de foame, de sete, de oboseală. "Căci nu numai cu pâine va trăi omul, 

ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu" (Mat. 4,4). 

Oamenii nici măcar nu au apucat să ceară să mănânce şi grija Apostolilor pentru ei devine rugăciune către 

Mântuitorul spre a le potoli şi nevoile trupului. Această grijă a Apostolilor mă impresionează şi în acelaşi timp, cred şi 

mărturisesc că trebuie să ne fie şi nouă exemplu de urmat. Din acelaşi motiv cred că până astăzi rugăciunea Bisericii se 

alătură rugăciunii fiecărui creştin şi continuă să facă minuni, chiar dacă mulţi dintre noi încă se mai îndoiesc. 

În acelaşi timp, această grijă devine şi motivul pentru care Hristos face minunea. Nu cred că era nevoie ca Apostolii să 

ceară, ştia mai bine decât ei Hristos, ci pentru încă o dată ni se dezvăluie taina credinţei: "Eu şi tu, tu şi Eu", Eu -Hristos- îţi 

dăruiesc, tu -suflete- cere. Iar cei ce nu au, să ştie că "nu aveţi pentru că nu cereţi" (Iacov 5,2).  

Am spus de multe ori că minunile Mântuitorului sunt pentru noi "nefireşti", pentru El totul este expresia Iubirii ce 

învinge legile acestei lumi pământeşti fără ca ele să fie anulate. Frumuseţea credinţei se află tocmai în faptul că Hristos 

face minunea numai odată, ea însă se continua repetându-se până astăzi ori de câte ori noi cerem ajutorul Lui. Acesta este un 

alt mod prin care El îşi face simţită prezenţa în viaţa noastră. De cele mai multe ori cerem lucruri pământeşti şi El -Fiul 

Tatălui Ceresc- se îngrijeşte personal să ni le ofere, atât de minunată este credinţa noastră. 

Însă îngăduiţi-mi să subliniez un mic aspect. Ia cele cinci pâini şi doi peşti şi le înalţă către Cer, binecuvântând după aceea 

şi spunând Ucenicilor să împartă mulţimii. Ia de la oameni aceste pâini şi peşti, ceea ce îmi împărtăşeşte gândul că: numai 

dacă noi avem ceva să-I oferim poate El să înmulţească binecuvântând! Dacă nu erau aceste pâini, nu ar fi avut ce să 

înmulţească. Nu ar fi avut ce să binecuvanteaze!  

Dacă eu nu Îi voi dărui nimic Lui, nu are ce să binecuvânteze în viaţa mea; dar dacă eu dau cel mai mic lucru, El va 

înmulţi fără întârziere. De multe ori în ultimul timp mă gândeam că dacă privim totul cu speranţa ce izvorăşte din 

convingerea că spre binele meu lucrează Hristos în viaţa mea, atunci credinţa va aduce cu sine şi mai multă credinţă, 

dragostea va aduce şi altă dragoste, nădejdea şi altă nădejde. Atenţie însă că aşa cum binele atrage binele, şi răul poate aduce 

şi mai mult rău. Dacă voi pune început bun în gândul meu, optimismul va aduce alt optimism, pesimismul şi alt pesimism. Şi 

este foarte greu să treci de la pesimism la optimism, dar nu acelaşi lucru este valabil şi de la optimism la pesimism.  

Am putea asemăna pesimismul cu poalele muntelui şi optimismul cu vârful lui. Este anevoios să urci, dar odată ce-ai 

ajuns în vârf nu e păcat să te cobori la punctul iniţial? La început vedeai un urcuş, o potecă. Când eşti în vârf ce vezi? 

Aproape totul! Ai o privelişte panoramică în care lucrurile se văd mult mai bine şi frumuseţea ţi se descoperă în toată 

splendoarea ei. Vârful acesta este "credinţa, nădejdea, dragostea". 

"În credinţă există lumină de-ajuns pentru cei ce vor să creadă, şi destule umbre ca să orbească pe cei ce nu vor să 

creadă" (Blaise Pascal). Fiecare este liber să vadă ceea ce crede că i se potriveşte sufletului lui. Asta nu înseamnă că nu 

există lumină. Faptul că eu nu cred, nu înseamnă că Domnul nu se îngrijeşte şi de mine; faptul că eu refuz să cer nu 

înseamnă că El nu poate să-mi dăruiască. Gândul cel bun mă va salva. 

"Toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus este, pogorându-se de la Părintele Luminilor, la care nu există 

primenire sau umbră de schimbare." (Iacov 1,17).                           Arhim. Siluan Vișan - www.crestinortodox.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                              Programul săptămânii 16 iunie –  23 iunie 2019 

Duminică            16  iunie           8 - 12 - Sf.Liturghie (a Rusaliilor) – Pr.Dragoş 

Duminică            16  iunie         12 – 13 -  Vecernia plecării genunchilor (Sf.Treime) - Pr.Dragoş 

Luni                    17 iunie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Sfânta Treime) – Pr.Dragoş 

Luni                    17 iunie         17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş 

Marți                  18 iunie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri             19 iunie           9 - 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Joi                        20 iunie   

Vineri                  21 iunie            9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri                  21 iunie          17 - 18 - Acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe – Pr.Dragoş 

Sâmbătă              22  iunie           8 – 11 - -Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți – Pr.Dragoş 

Sâmbătă              22  iunie          17 - 18 -  Vecernia Duminicii I-a după Rusalii – Pr.Ticu 

Duminică            23  iunie           8 - 12 - Sf.Liturghie (a Tuturor Sfinţilor) – Pr.Ticu 

Duminică            23 iunie         17 – 19 -  Vecernia şi acatistul Naşterii Sf.Ioan Botezătorul - Pr.Ticu 

 

   Duminică, 16 iunie -  Pogorârea Sf.Duh. 

             Luni, 17 iunie – Sfânta Treime; 

                         Miercuri, 18 iunie – Sf.Ap.Iuda, ruda Domnului; Sf.Cuv.Paisie cel Mare; 

                            Sâmbătă, 22 iunie – Sf.Ier.Grigorie Dascălul; Începutul postului Sf.Petru şi Pavel; 

Anunt! Se fac înscrieri pentru participarea la Proiectul “Pe munte, spre Cruce!” în perioada 26 august - 01 septembrie 2019, la 
Centrul Social-Pastoral Sfânta Cruce -Mănăstirea Caraiman, judeţul Prahova. (tineri peste 16 ani) 

Masa va fi asigurată de parohie: (dejun – prânz – cină = 420 lei); Transportul şi cazarea de participanţi !!!  (240 lei/ persoană)  

                               Preasfânta Treime și Sfânta Liturghie  

                              Începutul Sfintei Liturghii anunță împărăția lui Dumnezeu care se desfășoară în cerul cel de pe pământ   

                               care este biserică, care se desfășoară împreună cu noi și în fața noastră, împlinindu-se cererea din 

rugăciunea "Tatăl nostru": "vie împărăția Ta", pentru că la fiecare Sfânta Liturghie vine împărăția lui Dumnezeu pe 

pământ. Și unde-i împărăția lui Dumnezeu acolo-i de față și Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul 

Sfânt.  
 Există însă texte din Sfânta Liturghie în care se pomenește Treimea ca Treime, adică chiar numele de Treime.  

Sunt cinci texte de felul acesta, și anume:  

- mai întâi în antifonul al doilea în cuprinsul alcătuirii "Unule născut Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu", la sfârșit zicem 

despre Fiul lui Dumnezeu Care S-a făcut om că este Unul din Sfânta Treime: "Unul fiind din Sfânta Treime, împreună mărit 

cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi".  

 Un al doilea text în care apare cuvântul Treime este cel din imnul Heruvimic: "Noi, care pe Heruvimi cu taină închipuim 

și făcătoarei de viață Treimi întreit-sfântă cântare aducem". Deci noi, oamenii de pe pământ care îi închipuim pe Heruvimi, îi 

închipuim pe Heruvimi pentru că aducem "întreit-sfântă cântare de viață făcătoarei Treimi  

 Al treilea text este cel cu care se răspunde la îndemnul: "Să ne iubim unii pe alții că într-un gând să mărturisim", adică: 

"Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea de o ființă și nedespărțită". Aici se pomenesc cele trei persoane ale Sfintei 

Treimi: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh și se afirmă că aceste trei persoane formează "Treimea cea de o ființă și nedespărțită".   

 Un al patrulea text este răspunsul pe care îl dau credincioșii la îndemnul preotului "Să mulțumim Domnului". Răspunsul 

este: "Cu vrednicie și cu dreptate este a ne închina Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Treimei Celei de o ființă și 

nedespărțite". În cuvintele acestea mărturisim că Treimea este "de o ființă" și că e "nedespartita”.  

 Și mai este cel de-al cincilea text și anume răspunsul la binecuvântarea pe care o dă preotul cu Sfântul Potir în mână 

când zice: "Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvîntează moștenirea Ta" și când credincioșii răspund: "Am văzut 

lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc; am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-

ne, că Aceasta ne-a mântuit pe noi". Deci credința cea adevărată ne pune în legătură cu Preasfânta Treime, care este mai 

presus de ceea ce putem gândi noi, de ceea ce putem spune, dar partea noastră în legătură cu Sf.Treime este închinarea noastră.  

   
19 iunie - SFANTUL PAISIE CEL MARE - importanţa mărturisirii credinţei şi. cât de uşor se poate pierde harul ! 

“ Un ucenic al său mergea odată către oraş să-şi vândă acolo rucodelia sa (obiecte lucrate cu mâinile sale). Pe cale a întâlnit 

un evreu, care, văzându-i simplitatea, a început să-l ispitească, zicându-i: “Iubitule, cum crezi tu într-un simplu om răstignit, 

care nu este nicidecum Mesia cel aşteptat? Nu este El acela, ci altul va veni”. Ucenicul, având o minte mai slabă şi o inimă 

simplă, începu să asculte aceste cuvinte şi ajunse până la a rosti: “Poate că ceea ce spui tu este adevărat”. 

Când s-a întors în pustie, Sfântul Paisie şi-a întors faţa de la el şi nu a voit să-i adreseze nici un cuvânt. La urmă, după 

multe rugăminţi ale ucenicului, Sfântul îl întrebă: “Tu cine eşti? Nu te cunosc pe tine! Acel ucenic al meu era creştin şi avea 

asupra lui harul Sfântului Botez, dar la tine nu văd aceasta. Dacă tu vei fi fiind cu adevărat ucenicul meu, atunci harul 

Sfântului Botez te-a părăsit şi chipul de creştin nu mai este în tine”. Ucenicul îi povesti cu lacrimi convorbirea cu evreul, iar 

Sfântul răspunse: “Sărace! Ce poate fi mai rău şi mai necurat decât asemenea cuvinte prin care tu te-ai lepădat de Hristos şi 

de Sfântul Botez? Acum mergi şi plânge-ţi păcatul, căci cu mine nu mai poţi fi; numele tău s-a scris împreună cu cei care s-

au lepădat de Hristos, cu care împreună vei fi judecat şi chinuit”. Auzind această judecată, ucenicul se cutremură şi se aruncă 

la picioarele bătrânului său, rugându-l să nu-l lepede de la rugăciunile sale. Sfântul, cuprins de milă, se închise în chilia lui şi 

rugă cu lacrimi pe Dumnezeu să ierte păcatul ucenicului său. Dumnezeu ascultă ruga Sfântului şi îl învrednici de semnul 

iertării şi milostivirii Sale asupra ucenicului. Atunci Sfântul îl chemă pe ucenic la sine şi-i spuse: “Copile, vino şi dă slavă lui 

Hristos Dumnezeu împreună cu mine, căci duhul cel necurat al hulei s-a dus de la tine, iar Duhul Sfânt de la Sfântul Botez 

străluceşte iar peste capul tău. De acum păzeşte-te, ca nu cumva din lene şi nepăsare duşmanul să te atace iar şi, biruindu-te, 

să te arunce în focul gheenei”.  

 

 




