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  "Intrând în corabie, Iisus a trecut şi a venit în cetatea Sa. Şi iată, I-au adus un slăbănog zăcând în pat. Şi Iisus, văzând 

credinţa lor, a zis slăbănogului: Îndrăzneşte, fiule! Iertate sunt păcatele tale! Dar unii dintre cărturari ziceau în sine: 

Acesta huleşte. Şi Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetaţi rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a 

zice: Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Scoală-te şi umblă? Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului pe pământ a 

ierta păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta. Şi, sculându-se, s-a dus la casa sa. Iar 

mulţimile, văzând acestea, s-au înspăimântat şi au slăvit pe Dumnezeu, Cel care dă oamenilor asemenea putere".          

(Matei 9, 1-8) 

Evanghelia de astăzi ne încredinţează că, dacă vom avea puţină dragoste faţă de aproapele şi ne va păsa de sufletul 

lui, putem să-l aducem chiar şi în felul acesta înaintea lui Dumnezeu, iar El, care căuta spre noi cu atâta iubire şi ne 

ascultă cu atâta răbdare, priveşte cu bunăvoinţă spre rugăciunile noastre pentru ceilalţi. Dacă ar căuta Domnul numai la 

vrednicia faptelor, nu s-ar mai mântui nimeni, însă El caută şi la gândul nostru cel bun şi la intenţia noastră frumoasă, 

aşa cum a căutat şi la intenţia şi la credinţa celor patru care l-au adus astăzi pe paralizat. A primit gândul lor frumos, a căutat 

la jertfa lor şi a ascultat rugăciunea lor tainică pe când îl purtau cu speranţă pe targă. S-a arătat Dumnezeu „impresionat” de 

dorinţa lor sfântă şi n-a mai pretins paralizatului nimic, ci i-a zis doar: „Iertate sunt păcatele tale!”. 

Al doilea lucru demn de evidenţiat în evanghelia de astăzi ar putea fi sintetizat în zicala populară: „unde dai şi unde 

crapă”. Cei patru l-au adus pe bolnav şi, probabil, cei de faţă se aşteptau fie că Mântuitorul să facă cine ştie ce preparate din 

plante sau medicamente şi să se aplece asupra lui ca un doctor asupra bolnavului, fie să poarte cu paralizatul un dialog 

despre credinţa şi vrednicia lui, ca o condiţie a vindecării. Ce a făcut însă Hristos, spre surprinderea tuturor, şi chiar a 

noastră? S-a adresat paralizatului astfel: „Iertate sunt păcatele tale!” Ce înseamnă aceasta? Simplu! Bolnavul 

paralizase din cauza păcatelor lui. Era paralizat trupeşte, pentru păcatele sale, probabil sufleteşti. Iată ce legătură teribilă 

există între suflet şi trup! Iată ce mult contează sănătatea sufletului pentru trup! Vechii spuneau: „mens sana in corpore 

sano” (minte sănătoasă în corp sănătos), iar noi am zice, adaptând aceasta zicere la evanghelia de astăzi: „suflet păcătos în 

trup neputincios”. Minunea săvârşită astăzi de Hristos ne atrage atenţia că noi nu suntem numai trupuri. Nu suntem doar 

ceea ce se vede, îndeobşte, ci suntem fiinţe întregi, cu trupuri, dar şi cu suflete, iar o sănătate precară a sufletului, 

constând în păcate nemărturisite, deci neiertate şi netămăduite, poate aduce până şi suferinţa fizică - paralizie în cazul 

slăbănogului de astăzi. 

În fine, al treilea lucru care merită subliniat astăzi este faptul că toate duminicile din luna aceasta sunt consacrate 

unor vindecări. Am avut, acum două duminici, vindecarea slugii sutaşului din Capernaum, duminica trecută vindecarea 

celor doi demonizaţi din Gadara, astăzi s-a citit despre vindecarea paralizatului din Capernaum, iar duminica viitoare vom 

asculta evanghelia privind vindecarea a doi orbi şi un mut. Tot atâtea prilejuri pentru noi să ne întrebăm, pe de o parte, 

cum de au fost oamenii din vremea Mântuitorului atât de necredincioşi şi de învârtoşaţi la inima că, deşi martori ai 

atâtor minuni, să nu creadă, totuşi, în El? Să-L considere, până la urmă, un mincinos şi un profet fals, şi să-L 

răstignească pe cruce? Sau, altceva! Ne putem întreba, potrivit logicii omului de astăzi: cum de nu „a abuzat” Mântuitorul 

Hristos de această putere a facerii de minuni? Poate tindem să credem, cei mai mulţi dintre noi, că dacă Domnul ar fi făcut 

minuni în fiecare ceas, la fiecare pas, în fiecare cetate, pretutindeni, ar fi înţeles necredinciosul iudeu din vremea Sa că are 

de-a face cu Dumnezeu şi nu L-ar mai fi dat la moarte!… Mântuitorul Hristos, însă, a săvârşit minunile pe care le 

cunoaştem cu toţii doar în situaţiile în care se impunea să fie înfăptuite acestea. De ce oare, de vreme ce un calcul 

simplu - dar „ieftin” şi fals - ne-ar putea determina să credem că minunile multe i-ar fi asigurat „succesul sigur” lui Hristos? 

Ei bine, Domnul n-a abuzat de darul acesta al facerii de minuni ca să ne înveţe, în primul rând, pe noi, smerenia. 

Apoi, să ne atragă atenţia că darurile şi calităţile nu trebuie „afişate” sau „aruncate porcilor” (Mt. 7,6), ci păstrate cu 

sfinţenie şi discreţie, aşa cum îşi păstrează cineva bunurile sale cele mai de preţ ca să nu-i fie furate. Tot aşa şi darurile 

spirituale şi însuşirile cele frumoase, dăruite nouă de Dumnezeu, trebuie să le folosim cu multă înţelepciune şi discreţie, că 

nu cumva afişându-le sau lăudându-ne cu ele, diavolul ori lumea să le smulgă de la noi. 

Aşa trebuie să fie şi viaţa noastră în Hristos! Să-i purtăm permanent în inimile noastre, în rugăciune sfântă, şi pe 

ceilalţi - pentru că Dumnezeu nu ne-a creat ca indivizi egoişti, ci pentru relaţie de iubire cu El şi cu aproapele - făcându-ne, 

astfel, datoria de buni creştini faţă de El şi faţă de toţi cei din jurul nostru! 

Apoi, să luăm aminte că nu suntem numai trup, ci să dăm şi sufletului atenţia şi importanta spirituală care i se 

cuvin, şi acestea toate intru smerenie, discreţie sfântă şi frica de Dumnezeu. Să ne binecuvânteze Domnul, aşadar, ca aceste 

adevăruri şi învăţături să le punem la inimă şi în practica vieţii noastre, ca să fim credincioşi adevăraţi, aşa cum ne-a dat 

pildă El Însuşi: întru smerenie şi discreţie, întru sfinţenie şi slujire deplină în viaţa aceasta şi în viaţa de dincolo, Amin!” 

† Sebastian, Episcopul Slatinei si Romanaţilor - www.crestinortodox.ro  
 

„E de neînţeles cum nu simte omul cu sufletul că a ieşit din omenie, ci abia simte cu trupul, că s-a depărtat de 

Dumnezeu şi a ajuns o grămadă de doage.„                                             Părintele Arsenie Boca 
 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                              Programul săptămânii   28 iulie –  4 august 2019 
 

Duminică            28 iulie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea slăbănogului din Capernaum) – Pr.Ticu 

Duminică            28 iulie         18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Ticu 

Luni                    29 iulie         18 - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marți                  30 iulie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri             31 iulie           9 - 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi                        1 august         18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Ticu 

Vineri                  2 august           9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri                  2 august         18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Ticu 

Sâmbătă              3 august           8 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți – Pr.Ticu 

Sâmbătă              3 august          18 - 19 -  Vecernia Duminicii a VII-a după Rusalii – Pr.Dragoş 

Duminică             4 august           8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea a doi orbi şi a unui mut) – Pr.Dragoş 

Duminică             4 august         18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Dragoş 

 

                        Miercuri, 31 iulie – Sf.Iosif din Arimateea (Lăsatul secului pentru postul Adormiri Maicii Domnului); 

                              Joi, 1 august – Ȋnceputul Postului  Adormirii Maicii Domnului; 

                                    Vineri, 2 august – Binecredinciosul Ȋmpărat Justinian cel Mare; 

                                           Sâmbătă, 3 august – Sf.Mironosiță Salomeea; Sf.Cuv.Teodora din Tesalonic; 

                                               Duminică, 4 august – Sf.7 tineri din Efes. 

ANUNȚ: Va aducem la cunostinţă ca Fundatia Crucea Alb Galbenă oferă gratuit servicii de ingrijire la 

domiciliu pentru persoane varstnice.  Singura conditie este aceea ca persoanele varstnice sa realizeze un venit 

lunar sub 2.000 de lei.  Contact:   Bd. Regina Maria Nr. 21, Sect 4, Tel: 021/3151256  E-mail: cruceaalbgalbena@cag.ro    
 

                                          31 iulie  - Sfântul Iosif din Arimateea                                                           https://ziarullumina 

                                       A fost un membru al Sinedriului evreiesc (sfatul preoţilor şi bătrânilor lui Israel), dar şi un ucenic  

                                tainic al lui Hristos. Împreună cu Sfântul Nicodim, Sf.Iosif a luat trupul Domnului de pe Cruce, l-a  

                                pregătit pentru înmormântare şi l-a aşezat în mormântul pregătit pentru el însuşi. Spionii evrei au auzit  

                                 acestea şi l-au pârât autorităţilor, care l-au întemniţat pe Sfântul Iosif. În închisoare, Sfântului Iosif i-a  

                                 apărut Hristos Cel înviat, aducându-I astfel bucuria şi deplinătatea credinţei. După o vreme, evreii l-au 

eliberat pe Sfântul Iosif din închisoare şi l-au alungat din Ierusalim. 

          Întâlnirea cu Mântuitorul înviat l-a făcut pe Sfântul Iosif să nu mai fie ucenic doar în taină, ci un mărturisitor plin de 

curaj al Fiului lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Filip l-a însărcinat cu propovăduirea Evangheliei în Insulele britanice. 

În icoanele ortodoxe, Sf.Iosif este reprezentat ţinând în mâini fie giulgiul, fie un vas cu miresme de înmormântare. 

 

                                3 august - Sfânta Mironosiţa Salomeea a fost soţia lui Zevedei şi mama celor doi Sfinţi Apostoli Iacob  

                        şi Ioan Evanghelistul. Ea a cerut Mântuitorului cinstea ca ei să fie aşezaţi unul de-a dreapta şi unul de-a stânga  

                       în Împărăţia Sa (Matei 20, 20-22). Salomeea nădăjduia, ca mulţi iudei de altfel, într-o împărăţie  

                       pământească a lui Iisus. Salomeea a fost de faţă la patimile şi răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos  

                       (Matei 27, 56). În dimineaţa Sfintei Învieri a fost la mormânt împreună cu celelalte mironosiţe, cărora li s- 

                       a arătat Mântuitorul Hristos. Sfintele mironosiţe împreună cu Salomeea au fost prinse şi întemniţate împreună  

                       cu alţi creştini. După aceea au fost urcaţi într-o corabie şi lăsaţi în mijlocul mării. Corabia a ajuns pe 

coastele Provencei, în Franţa de azi. Mironosiţele au răspândit în această parte cuvântul Domnului. Maria lui Cleopa şi 

Salomeea s-au stabilit într-o insulă de la gura Romului, unde au rămas până la moarte.                     www.crestinortodox.ro 

                                         1 august - Postul Adormirii Maicii Domnului si „Paraclisul Maicii Domnului“  

                           Paraclisul este slujba la care credincioşii se adună pentru a se ruga Maicii Domnului să mijlocească   

                        pentru ei la Fiul său şi Dumnezeul nostru pentru mântuire și alinare. Acestea sunt rugăciunile de  

                        suferință ale fiilor îndurerați adresate Maicii cele milostive care este singura lor apărătoare și speranță în  

                        nevoi. Paraclisele au acelaşi număr de cântări: treizeci și două.  

                                Autorul primului Paraclis este Sfântul Teostirict Mărturisitorul. Acesta a folosit Canonul Maicii  

                        Domnului precum și alte surse liturgice și ecleziastice pentru a compune Paraclisul.  

                            Teostirict Mărturisitorul, starețul Mănăstirii Pelekete din apropierea Prusei, a pătimit pentru 

Sfintele Icoane sub domnia împăratului păgân Constantin Copronimul (741-775). După ce mănăstirea sa a fost arsă şi 780 

călugări au fost ucişi, a fost aruncat într-o temniță fără mâncare sau apă. A supraviețuit timp de nouă ani, datorită milosteniei 

câtorva soldați care îi strecurau pâine și apă.În anul în care Constantin Copronim a murit, iar fiul său Leon al V-lea i-a urmat 

la tron , starețul Teostirict a fost eliberat și adus înapoi în mănăstirea sa ce acum ajunsese o ruină. Într-un colț al ruinelor s-a 

decis să-și construiască o colibă din lemn și acolo să trăiască singur pentru toată viața. Acolo, printre ruinele vechii 

mănăstiri, a alcătuit Primul Paraclis al Maicii Domnului. A început: De multe ispite fiind cuprins,/ Alerg către tine 

căutând mântuirea mea,/ O Maică a Cuvântului și Fecioară,/ De rele și de nevoi mântuiește-mă. 
După trei ani petrecuți în singurătate, noi monahi au venit la acest sfânt bătrân, ce acum nu avea nici degete, nici urechi și 

nici nas și i-au cerut să le fie stareț. Neîndrăznind să se opună voii lui Dumnezeu, Teostirict i-a luat sub aripa sa și astfel s-au 

adunat din nou 800 de monahi în aceeași mănăstire. Starețul Teostirict a mai trăit încă 25 de ani alături de ucenicii săi și 

astfel Mănăstirea Pelekete a fost reînviată. Pe 17 martie 807, sufletul lui Teostirict a întâlnit pe cele ale “copiilor” săi 

martirizați iar ultimele sale cuvinte se spune că ar fi fost: „Icoanei Tale ne închinăm, Bunule Doamne, cerând iertare pentru 

păcatele noastre, Hristoase Dumnezeule...“ 
 

 

 

 




