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„Plecând Iisus de acolo, doi orbi se ţineau după El strigând si zicând: Miluieste-ne pe noi, Fiule al lui David. După ce a 

intrat în casă, au venit la El orbii si Iisus i-a întrebat: Credeţi că pot să fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da,Doamne! Atunci S-

a atins de ochii lor, zicând: După credinţa voastră, fie vouă! Si s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu asprime, 

zicând: Vedeţi, nimeni să nu stie. Iar ei, iesind, L-au vestit în tot ţinutul acela. Si plecând ei, iată au adus la El un om mut, 

având demon. Si fiind scos demonul, mutul a grăit. Iar mulţimile se minunau zicând: Niciodată nu s-a arătat asa în Israel. 

Dar fariseii ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe demoni. Si Iisus străbătea toate cetăţile si satele, învăţând în sinagogile 

lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei si vindecând toată boala si toată neputinţa în popor.”              (Matei 9, 27-35) 

Recitesc – a câta oară? – pericopa din duminica a şaptea după Rusalii, numită „Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din 
Capernaum” (v. Matei 9, 27-35). Oare de ce, dintre atâtea momente de vindecare despre care se relatează în Evanghelii, s-
au ales (şi) acestea, spre luare aminte? Care este relevanţa, ce mesaj îmi transmit mie, omului de azi? Nu cumva îmi aduc 

aminte că eu sunt cel de două ori orb şi-o dată mut? 
O dată sunt orb, pentru că nu văd pe Dumnezeu Care este prezent în viaţa mea, Care mă copleşeşte cu iubirea Sa. De 

ce tot omul caută dragostea, conştient sau nu? De unde învaţă omul să creadă că există iubire desăvârşită, chiar şi dacă nu a 
cunoscut de-a lungul vieţii sale decât amar, ură, dispreţ sau, în cel mai bun caz, indiferenţă? De ce ne dorim să fim iubiţi 
într-un mod în care, în fapt, nu ne-a iubit nimeni? Dumnezeu, Cel Care este mereu cu noi, ne inspiră o astfel de dorinţă. Noi 
nu-L vedem, nu-L percepem cu simţurile, dar El este aici. Este discret, ne oferă toate darurile vieţii fără să se arate, fără să-
şi asume merite. Nu pretinde ceva în schimb, decât „dreptul” de a Se oferi tot mai mult. Motivul pentru care tânjim după 
această dragoste deplină vine din faptul că El ne iubeşte deja în acest mod, iar inima noastră – deşi învârtoşată – receptează, 
cumva, această dragoste. Greşim atunci când punem presiune pe cel sau pe cei din jurul nostru, să ne împlinească această 
sfântă dorinţă – de a fi iubiţi dumnezeieşte. Omul nu poate să iubească astfel de la sine, oricât s-ar strădui. Doar sfinţii 
ating această măsură atunci când Dumnezeu Însuşi iubeşte, prin ei, pe oameni. Chiar dacă sunt orb duhovniceşte, nu-
mi pierd nădejdea că, stăruind să cred prezenţei şi iubirii Lui, „Îl voi vedea cum este” (cf. I Ioan 3, 2). 

De două ori orb şi o dată mut! 
În afară de orbirea spirituală, mai sufăr de un alt fel de orbire. Sunt orb, pentru că nici măcar cu ochii fizici nu văd, deşi 

vederea încă îmi este bună. Nu văd că toate cele create sunt din voia lui Dumnezeu. El a zis şi s-a făcut. Toate „lucrurile 
sunt chipurile create ale raţiunilor divine plasticizate” (Pr. Dumitru Stăniloae, „Teologia dogmatică ortodoxă”, vol. 2). 
Cu alte cuvinte, totul este gândul lui Dumnezeu materializat sau – altfel spus – întrupat. Când înalţ ochii mei, pot eu spune 
din inimă: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria” (Psalmi 18, 1)? Dacă nu pot 
pricepe această mărturie a creaţiei, sunt orb. Tot omul, credincios sau nu, „trupeşte mănâncă lumea făcută de Dumnezeu, 
primind gândul lui Dumnezeu şi dragostea lui Dumnezeu făcută mâncare pentru el” (Maica Siluana Vlad, „Abecedarul 
bucuriei”). Nu numai când mă cuminec euharistic, ci în orice moment ar trebui să pot spune: „Gustaţi şi vedeţi că bun este 
Domnul” (Psalmi 33, 8). Dacă nu pot spune aşa, iată, sunt orb! De aceea se cuvine să mulţumesc Domnului pentru toate. 
Permanenta recunoştinţă ne aduce adevărata cunoştinţă. Şi ne ajută să putem vedea şi mai mult, şi mai adânc. 

De două ori orb şi o dată mut! 
Nu sunt mut pentru că nu aş putea articula cuvinte, cu voce tare sau doar în gând. Sunt mut pentru că graiul îmi este 

parazitat de diavol. Nu trebuie să blestemi sau să vorbeşti de rău pentru a constata că eşti sub influenţa vrăjmaşului. 
Căci „pentru orice cuvânt deşert, pe care-l vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecăţii” (Matei 12, 36). 
Eşti „mut” atâta vreme cât rostirea ta nu e inspirată de Duhul Sfânt, când „nu cugeţi cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale 
oamenilor” (Matei 16, 23).  Ne îndeamnă Apostolul: „Vorbiţi între voi în psalmi şi în laude şi în cântări duhovniceşti, 
lăudând şi cântând Domnului, în inimile voastre” (Efeseni 5, 19). Asta nu înseamnă că eu spun un verset din Psalmul 50, 
iar tu îmi răspunzi cu „Iubite-voi, Doamne”. Înseamnă că, deşi într-un mod foarte personal, putem comunica şi cugeta sub 
inspiraţia Duhului Sfânt. Fără aceasta suntem, de fapt, muţi! 

De două ori orb şi o dată mut! Când ştiu cum sunt, când îmi asum boala, neputinţa, nedeplinătatea, când strig la 
Dumnezeu, deşi nu scot nici un sunet – las dragostea Lui să se înfigă-n piroanele rănilor mele. El se răneşte de Cruce, 
eu înviez din mormântul orbirii şi al muţeniei.                                              Pr. Constantin Sturzu – doxologia.ro 

În teologia noastră vorbim despre funcţia curăţitoare şi izbăvitoare a suferinţei. Din perspectivă dumnezeiască, 

duhovnicească, bisericească, suferinţa are ea însăşi o funcţie izbăvitoare, dacă ne raportăm cu o înţelegere corectă la ea. 

Dacă ne sculăm din patul suferinţei şi ne ducem din nou şi bem, ne ducem din nou şi desfrânăm, ne ducem din nou şi 

înşelăm, ne ducem din nou şi furăm, ne ducem din nou şi facem crime, vindecarea a fost, în cele din urmă, bună la ceva?! 

Ridicăm din patul suferinţei un criminal de exemplu, sau un desfrânat, sau un lacom, sau un rău-voitor, sau un impostor. 

Dacă nu ar fi fost vindecat, poate că s-ar fi răscumpărat de păcatele anterioare şi n-ar fi mai avut şansa să mai facă altele. În 

principiu, ne rugăm şi ne străduim pentru sănătatea oricui. Dar ne întrebăm aici de ce îngăduie Dumnezeu unele lucruri, care 

nouă ni se par că nu ar trebui îngăduite. Poate fi un semn al lui Dumnezeu. Este o pedagogie dumnezeiască în toate, şi aş 

îndemna pe toţi cei care au cea mai elementară deschidere spre Dumnezeu, să caute cu insistenţă pedagogia dumnezeiască 

în tot ceea ce li se întâmplă rău sau bine, îmbolnăvire sau însănătoşire.         Pr. Constantin Coman - www.crestinortodox.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                              Programul săptămânii   4 august –  11 august 2019 
 

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 

Luni                    5 august         18 - 20 - Vecernia Schimbării la Faţă – Pr.Dragoş 

Marți                  6 august           8 - 12 - Sf.Liturghie (Schimbarea la Faţă) – Pr.Dragoş 

Marți                  6 august         18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Dragoş 

Miercuri             7 august           9 - 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Joi                        8 august         18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Dragoş 

Vineri                  9 august           9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri                  9 august         18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Dragoş 

Sâmbătă             10 august           8 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți – Pr.Ticu 

Sâmbătă             10 august          18 - 19 -  Vecernia Duminicii a VIII-a după Rusalii – Pr.Ticu 

Duminică            11 august           8 - 12 - Sf.Liturghie (Înmulţirea pâinilor) – Pr.Ticu 

Duminică            11 august         18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

 

       Luni, 5 august – Sf.Cuv.Ioan Iacob de la Neamţ; 

             Marţi, 6 august – Schimbarea la Faţă a Domnului; 

                Miercuri, 7 august – Sf.Cuv.Teodora de la Sihla; Sf.Cuv.Pafnutie – Pârvu Zugravul; 

                              Sâmbătă, 10 august – Sf.Mc.Arhidiac.Laurenţiu; 

                                         Duminică, 11 august – Sf.Nifon, patriarhul Constantinopolului. 

                                           5 august - Sf. Ioan Iacob Hozevitul şi Catedrala Naţională                https://basilica.ro/ 

Deși Sf. Ioan Iacob a ales să trăiască în pustiul Hozevei, la aproape trei mii km depărtare de țară, un fragment din 

moaștele sale și epitrahilul pe care sfântul l-a purtat în timpul vieții, împreună cu fragmente din moaștele unor 

mucenici din Hozeva au fost dăruite anul trecut, cu ocazia sfinţirii Catedralei Neamului, de către Patriarhul Ierusalimului 

pentru Catedrala Națională și acest lucru nu este deloc întâmplător. Motivul este acela că unul din cele două paraclise aflate 

la subsolul Catedralei va avea hramul „Sf. Ioan Iacob”. Acolo vor fi așezate un fragment din moaștele sale și epitrahilul pe 

care l-a purtat în timpul vieții. Prezența sa în catedrala reprezentativă pentru țara noastră este justificată prin faptul că el este 

un sfânt român, „românul sfânt din Țara Sfântă”. Noua Catedrală Națională îi este dedicată și tatălui Sfântului Ioan, Maxim, 

care se numără „printre eroii pe osemintele cărora se ridică România modernă, România centenară”. Tatăl Sfântului Ioan 

Iacob a murit în 1916, ca erou în Primul Război Mondial.    

Proclamarea oficială a canonizării Sfântului Cuvios Ioan Iacob a avut loc duminică, 31 ianuarie 2016, la Mănăstirea 

Sfântul Cuvios Gheorghe din Hozeva, Israel, unde se păstrează Sfintele sale Moaște.  

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul sfinților la 20 iunie 1992. 

 

 

 7 august - Sf.Cuv.Pafnutie – Pârvu Zugravul  - Parvu Mutu, unul dintre cei mai de seama pictori bisericesti de la 

sfarsitul secolului al XVII-lea, s-a nascut in data de 12 octombrie 1659, in familia preotului Ioan Parvescu din Campulung 

Muscel. Dintre cei sase copii ai familiei, numai Parvu va supravietui, si el luptandu-se insa cu neputinta de a vorbi clar. 

Datorita acestei deficiente, el va fi poreclit "Mutu", fie datorita asprelor canoane pe care obisnuia sa le implineasca atunci 

cand picta, si anume sa nu vorbeasca pana ce nu termina de lucru. La numai sase ani, cand ramane orfan de mama, copilul 

merge impreuna cu tatal sau la Manastirea Negru Voda. In aceasta manastire, el va ucenici pe langa parintele Evghenie, care 

il invata zugravirea bisericeasca. Dupa o vreme, nasul sau il va trimite la o manastire din Bucovina, unde uceniceste vreme 

de sase ani pe langa un zugrav rus. A fost zugravul bisericesc preferat al familiilor domnesti Cantacuzino si Brancoveanu. 

Dintre toate picturile sale, cele mai ample si bine pastrate sunt cele din Biserica Sfintii Trei Ierarhi, din localitatea Filipestii de 

Padure, biserica numita si "Voronet-ul Munteniei". Cel mai reusit autoportret al lui Parvu Mutu este cel zugravit in 

biserica din Bordesti, in anul 1700, decupat mai apoi si asezat in Muzeul de Arta Nationala din Bucuresti.                           

www.crestinortodox.ro 

6 august – Schimbarea la Faţă a Domnului                                                                 www.crestinortodox.ro/ 

Textul evanghelic ne aduce aminte că această Schimbare la Faţă a Domnului, dinaintea Ucenicilor Săi, se petrece îndată 

după ce Acesta îşi vestise Patimile şi Moartea Sa (Matei 16. 21-28). Un personaj sigur de moartea sa, şi încă moarte pe Cruce, 

aduce, prin Schimbarea Sa la Faţă, plusul de credinţă din care izvorăşte nădejdea noastră. Domnul Iisus ia cu Sine pe 

Petru, Iacov şi Ioan, şi pe Tabor se schimbă la Faţă dinaintea lor. Faţa Lui a strălucit ca soarele şi hainele s-au făcut albe ca 

lumina. Şi li s-a arătat Moise şi Ilie. Emoţia îl provoacă pe Petru la cea mai simplă reacţie: „Doamne, bine ne este nouă aici. 

De vei voi, voi face aici trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie”. 

Aşa va fi de atunci mereu întâlnirea cu minunea vederii lui Dumnezeu. Te face să uiţi de tine. Te face să încerci să-

L ţii pe Dumnezeu la îndemână, dinaintea ta. Cu sfinţii Lui. În fond, fiecare icoană e o colibă pe Tabor, în plină 

Lumină. Glasul Tatălui Ceresc, rar grăitor, dar fundamental adeveritor al dumnezeirii Fiului, împlineşte minunea: „Acesta 

este Fiul Meu preaiubit, în care am binevoit; de Acesta să ascultaţi”. Căzuţi cu faţa la pământ, ucenicii sunt ridicaţi din 

teama admiraţiei de cuvântul Mântuitorului, revenit din Lumină ca să fie Lumina: „Sculaţi-vă, nu vă temeţi!”(v. 7). 

E parola Schimbării feţelor noastre, din fricoşi în curajoşi pentru împărăţie, din feţe de robi ai fricii în feţele pline de 

lumina Libertăţii întru Adevăr. Sfântul Grigorie Palama, ne propune să asumăm această strălucire schimbându-ne 

vieţile, diminuând zgura păcatelor din vieţile noastre, redescoperind în ce mod Hristos Domnul este Lumina lumii. De 

aici nevoia de a repeta mereu şi mereu unor măşti care ascund mereu mediocritatea prin ifose şi legi induse prin forţa 

intoleranţei la adevăr ca realitate: „Nu pentru a ne înfricoşa a venit Hristos în mijlocul nostru! Nu pentru a ne schimonosi 

feţele în torsiuni de caracter citibile pe faţă. Nu ca să ne întunecăm cu faţăria. Ci pentru ca feţele noastre să strălucească, 

în El, ca învierea!”. Iar noi nu doar să vorbim despre Dumnezeu ci să-L trăim cu bucuria Luminii care biruie întunericul.                        

                                                                  PR. CONSTANTIN NECULA, Faţa lui Hristos şi făţăria noastră 

 

 




