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„Pe când 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 zi cu cuvântul 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 S-a minunat şi a zis celor ce veneau după El: Adevărat grăiesc vouă: la nimeni, 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.” 
                                                                                                                                                    (Ev. Matei 8, 5-13) 

„Rar s-a întâmplat să bucure oamenii pe Dumnezeu. Bucurie în cer se face când un păcătos se-ntoarce; dar bucuria 

pe care-a facut-o sutaşul din Capernaum lui Iisus e cu totul alta. Acesta era roman, sabie stăpânitoare peste Israil. Cu toate 

acestea îi plăcea credinţa într-un singur Dumnezeu, al lui Israil, şi în Mesia pe care-L aşteptau iudeii. De aceea le-a şi clădit 
o sinagogă în Capernaum. 

Căpitan roman, lasă la o parte mândria uniformei, lasă la o parte părerile vremii despre sclavie şi iată-1 că 
aduce ceva nou în faţa lui Iisus: iubirea de oameni. 

Sutaşul preţuieşte pe ordonanţa sa la rangul de om şi intervine pentru el înaintea Proorocului lui Israil. 

Căpitanul roman se roagă pentru ordonanţă... 

Dar nu numai rugăciune, nu numai iubire de om, ca om, ci şi credinţă vrednică de Dumnezeu. Sutaşul roman L-a 
recunoscut pe Iisus, Dumnezeu. 

Iudeii n-au putut face aceasta. 

Aceasta L-a mirat pe Iisus şi L-a bucurat. 

Săvârşirea minunii nu ne mai miră. Nu l-a mirat poate nici pe sutaş, de vreme ce aceasta era, după credinţa sa, 
un fapt de la sine înţeles şi fară discuţie. 

Cam ce-am putea potrivi pentru noi, din Evanghelia cu sutaşul ? Cred că acestea: 

Ce preţ are, înaintea lui Dumnezeu, credinţa fară discuţie în Iisus Hristos, ca Dumnezeu. 

Ce bucurie-I făceau lui Iisus dovezile iubirii de oameni, - şi mai ales când aceştia-s neînsemnaţi. 

Că nu-i neapărat de trebuinţă să vie Mântuitorul personal, pe jos, oarecum, ca să se săvârşească lucrul lui Dumnezeu. 

Că ar fi bine să avem şi noi smerenia pe care o avea sutaşul, a nevredniciei de-a intra Dumnezeu în casa noastră, - că 

tocmai această smerenie ȊI sileşte să vie şi să pună la rând ale noastre, toate. 

Că numai o viaţă curată e în stare să asigure darurile acestea sufleteşti, care L-au bucurat pe Iisus. 

Să-i fim recunoscători acelui sutaş roman, că ne-a dat model de credinţă şi curăţie sufletească. Să-i fim 

recunoscători că, în locul nostru, totuşi s-a găsit cineva să-L bucure pe Iisus. Au mai fost şi alţii: Marta şi Măria, surorile 

lui Lazăr; cu Lazăr era prieten. Avea şi alţi Lazări, iar mai pe urmă L-au bucurat cuvintele înţelepte ale tâlharului de pe 
cruce. 

Am băgat de seamă că ori de câte ori bucura cineva pe Iisus, Iisus sălta cu Duhul şi spunea lucruri privitoare la 
viaţa viitoare. Aşa a fost şi cu prilejul bucuriei pe care i-a facut-o sutaşul. Atunci a descoperit Iisus soarta evreilor până 
la sfârşitul lumii: că vor rămâne cei mai de pe urmă, deşi au fost chemaţi cei dintâi în împărăţia lui Dumnezeu. 

Dar dacă noi, creştinii, suntem înaintea lor, aceasta n-o putem menţine decât cu credinţa după modelul sutaşului.” 

 
Părintele Arsenie Boca –  Prislop, 10.VII.1949, „Cuvinte vii” 

 

“După cum la zidirea dintâi „Dumnezeu a zis, şi a fost aşa”, acum la zidirea cea nouă, Domnul spune şi se face. 

Boala e sluga lui Dumnezeu şi când Dumnezeu spune: „Pleacă“, se duce, iar când spune: „Vino”, vine. 

Bolnavul s-a făcut sănătos fără leacuri şi unsori, pentru că slujitorul a auzit porunca Stăpânului şi s-a dus. 

Nu doctoriile şi unsorile vindecă: ci Dumnezeu. Dumnezeu vindecă, fie nemijlocit prin cuvântul Său, fie mijlocit 

prin leacuri - după credinţa omului. Nici un leac din lume nu poate stârpi boala fără puterea, prezenţa şi cuvântul 

lui Dumnezeu.” 
                                         Sfântul Nicolae Velimirovici – „Predici”         http://www.razbointrucuvant.ro 
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Programul săptămânii    21 iulie  2013  – 28 iulie  2013 

Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică          21 iulie 8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea slugii sutașului) - Pr. Dragoș 

Duminică          21 iulie 17 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului și convorbiri duhovnicești  - Pr. Dragoș 

Luni                  22 iulie 17 – 19 - Acatistul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil – Pr. Ticu 

Miercuri           24 iulie 9 - 11 - Sfinţirea mică a apei - Pr. Ticu 

Vineri                26 iulie 9 - 11 - Taina Sfântului MASLU 

Vineri                26 iulie 17 - 18 - Slujba acatistului- Pr. Ticu 

Sâmbătă            27 iulie 8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi - Pr. Dragoș 

Sâmbătă            27 iulie 17 - 18 - Vecernia Duminicii a V-a după Rusalii  - Pr. Dragoș 

Duminică          28 iulie 8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea celor doi demonizaţi ) - Pr. Dragoș 

Duminică          28 iulie 17 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului și convorbiri duhovnicești   - Pr. Dragoș 

AnunŃ : Din 30 iunie 2013 , parohia Mărţișor are un nou epitrop-casier în persoana domnului Captiu Mircea - Gheorghe, 

ales în ședinţa din aceeași dată cu majoritate de voturi, în locul domnului Stoica Dumitru, decedat. 

Într-o seară, un tânar se întorcea acasă. Dar, din cauza întunericului ce se lăsase, s-a împiedicat de un bolovan și, căzând, 
s-a lovit destul de tare. Supărat foc, a plecat mai departe, dar un gând nu-i dădea pace. Ce căuta ditamai bolovanul în mijlocul 
drumului și cum de nu l-a văzut la timp? Aoleu, dar dacă mai trec și alti oameni și păţesc la fel ca el? Chiar în acea clipă, 
tânărul s-a oprit si, cu toate că se lovise destul de tare si se grăbea să ajungă acasă, a făcut cale întoarsă până la bolovanul cu 
pricina pe care l-a împins la marginea drumului. Acolo putea să stea oricât, că nimeni nu s-ar mai fi împiedicat de el. De-abia 
acum, tânărul nostru a plecat liniștit si multumit spre casă. Rana pe care i-o pricinuise căzătura îl durea parcă mai putin 
acum, când stia că i-a scăpat, poate, si pe altii de la o suferinţă ca a lui.                                                                                                                                            

Să știi să te gândesti si la ceilalti, înseamnă să știi să trăiesti. Bucuriile celor de lângă noi trebuie să fie si bucuriile 
noastre, iar durerile si necazurile lor, trebuie să ne doară si pe noi. Decât să ne purtam fiecare de grijă, mult mai bine ar fi dacă 
fiecare ar avea grijă de ceilalti.  Te-ai întrebat vreodată dacă n-ai trecut chiar tu pe drumul acela de pe care tânărul a dat la 
o parte bolovanul? Fără să îl cunoști, fără să te cunoască, fără să aștepte vreo mulţumire, omul acela ti-a facut un bine.  

 "Dragostea necondiţionată - rădăcina și izvorul binelui".           (Ajutor dezinteresat  - Pilde ortodoxe) 
 

AnunŃ:  Cu ocazia anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, Sectorul învăţământ şi Activităţi cu Tineretul al 
Arhiepiscopiei Bucureştilor, va desfășura la mânăstirea Caraiman, din Bușteni, proiectul  „Pe munte, spre Cruce!", în semn 
de cinstire a celor numiţi “cei întocmai cu Apostolii”, a căror viaţă a fost pusă sub biruinţa Crucii, spre limanul învierii. Pelerinajul 
la Crucea de pe Caraiman ce înnobilează creasta Bucegilor va fi un alt fel de drum al crucii, ca o analogie cu calea vieţii umane. 
Totodată, această acţiune, pe lângă scopul de a evidenţia locuri frumoase din ţară, are ca ţel şi dezvoltarea respectului faţă de 
mediul ambiant, faţă de natură, a noii generaţii. 

La acest proiect vor participa tineri (băieţi şi fete) creştini ortodocşi, cu vârste de minim 18 ani împliniţi. 
Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 1-2 săptămâni, între 2-16 septembrie 2013. 

Ȋn ședinţa din 14 iulie 2013, parohia Mărţișor a aprobat delegarea din partea parohiei a 2 tineri, a căror cazare, masă și 
transport (484 lei / persoană ) vor fi asigurate din bugetul parohiei. 

Până pe data de 20 august 2013 se va face alegerea și comunicarea celor 2 persoane ce vor reprezenta parohia. 
Informaţii și amănunte se pot obţine de la preoţii bisericii. 

22 iulie - Sfânta Mironosiţă, întocmai cu apostolii, Maria Magdalena, era din seminţia lui Neftalim, din Magdala Galileei, un 
sat situat intre orașele Capernaum si Tiberiada. 
                                       Ȋn Sfintele Evanghelii (Luca 8,2 si Marcu 16,9), Maria Magdalena este prezentată ca fiind "o femeie  din care s-au scos   
                                   șapte draci", dar si cea dintâi care a adus vestea Ȋnvierii lui Iisus apostolilor (Ioan  19, 25; 20, 1-19). 
                                     A fost confundată cu cele trei femei care au uns cu mir pe Mântuitorul. Două sunt numite păcătoase, cea de la   
                                  Evangheliștii Luca si Marcu, pe când cea de la evanghelistul Ioan este Maria, sora lui Lazăr. 
                                     Nu există  dovezi scripturistice că  Maria Magdalena ar fi fost desfrânată, tinând  seama că in Traditia bisericească, 
in                               imnologia cultică sau în scrierile Sfintilor Evanghelisti, nu se vorbeste de Maria decât că a fost izbavită de sapte demoni.  
                                      Maria Magdalena este prezentă  la procesul lui Hristos, pe drumul Crucii si in momentul răstignirii. 
Mantuitorului.            Potrivit relatării Sf. Ev.Matei, ea a fost prezentă și la punerea Domnului in mormânt. După ce mormântul a fost       
                                   pecetluit, femeile mironosiţe s-au intors in cetate, insă numai Maria Magdalena si Fecioara Maria au rămas lângă 
mormânt până seara târziu. Duminică dimineaţa, Maria Magdalena, venită cu celelalte femei, ajunge prima la mormânt si uimită de 
vederea pietrei ridicate si a mormântului gol, nu le mai asteaptă pe celelalte femei si aleargă să le vestească apostolilor cele petrecute, fără să-L 
vadă pe Iisus înviat.  Ȋl întâlnește mai târziu, confundându-L cu grădinarul. 
       După Rusalii, Maria Magdalena va fi prezentă  în Fenicia, Egipt, Siria si Roma, pentru a propovădui învăţătura lui Hristos. Se 
vorbeste si de faptul că l-a tămăduit pe împăratul Tiberiu (14-37 d.Hr.), care avea un ochi bolnav. A fost inmormântată intr-o pesteră din 
Efes,  loc ce va deveni locaș de tămăduire pentru multe neputinţe. Ȋn anul 899, împăratul Leon al VI-lea Filosoful a poruncit ca moaștele 
Sfintei Maria Magdalena să fie mutate la Constantinopol, pentru a fi asezate in Mănăstirea "Sfântul Lazăr". Racla cu mâna stângă a Sfintei 
Maria Magdalena se află  la Mănăstirea "Simonos Petra" din Sfântul Munte Athos.                            www.crestinortodox.ro 
 

 




