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Duminica a 4-a după Rusalii
(vindecarea slugii sutaşului)
Parohia Mărţişor
"În vremea aceea, pe când Iisus 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 spune un cuvânt 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: Nici 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)
Dumnezeu, Care a creat şi susţine prin suflet viaţă şi organizarea trupului, Îşi comunică puterea întăritoare şi susţinătoare a
sufletului şi prin acesta puterea de susţinere şi de refacere a organizării echilibrate a trupului, prin firul rugăciunii. Prin acest fir se
înfăptuieşte transfuzia de putere de la Dumnezeu la sufletul şi trupul nostru. Dumnezeu poate aduce astfel prin rugăciune o
îndreptare sau o întărire în starea tulburată sau slăbită a trupului, făcând ca substanţele infuzate în el că medicamente să se
încadreze deplin în organismul trupului şi să-i refacă echilibrul tulburat, sau să restabilească acest echilibru chiar şi atunci când
substanţele medicale infuzate se dovedesc fără efect. De câte ori nu ne spun medicii: trebuie să-ţi menţii curajul, trebuie să fii
optimist, să ai încredere, trebuie să te fereşti de supărări, nu te lasa deprimat de insuccese, de piedicile ce ţi se pun de către cei ce
nu-ţi vor binele, de durata bolii! Fără aceasta, medicamentele nu-ţi pot fi de mare folos.
Dar când poate câştiga credinciosul mai multă încredere, decât atunci când simte prin rugăciune că este în comuniune cu
Dumnezeu? Sfântul Apostol Iacob spune direct ca prin rugăciune nu ne vindecăm numai pe noi înşine, ci şi unii pe alţii. Aceasta
pentru că rugăciunea făcută pentru alţii, când este însufleţită de o mare grijă iubitoare faţă de ei, este mai puternică decât
rugăciunea pentru noi înşine. Rugăciunea aceasta este plină de forţă şi de efect, spune Sfântul Apostol Iacob. Dacă rugăciunea în
general nu este o simplă înşirare de cuvinte, ci e plină de putere, cu atât mai mult rugăciunea pentru alţii poartă în ea putere,
poarta puterea fiinţei noastre, mobilizată şi sporită de puterea lui Dumnezeu, spre cei pentru care o facem.
Gândul şi cuvântul nostru bun îndreptate spre altul îi duc aceluia putere, căci noi nu suntem separaţi unul de altul în planul
nevăzut, atunci când suntem legaţi prin iubire. Cu atât mai mult îi duc aceluia puterea gândul şi cuvântul nostru, când sunt gând şi
cuvânt de rugăciune, când îl prindem şi pe acela în legătura noastră cu Dumnezeu. Atunci, de la noi la el curge nu numai puterea
fiinţei noastre, ci şi puterea lui Dumnezeu care e în noi prin rugăciune.
În rugăciunile ce le facem unii pentru alţii nu ne unim numai cu Dumnezeu, ci şi unii cu al-tii în Dumnezeu. Puterea lui
Dumnezeu circula atunci în noi. Aşa circulă puterea lui Dum-nezeu în noi toţi care ne rugăm împreună şi unii pentru alţii în
vremea Sfintei Liturghii. Şi prin însuşi acest fapt rugăciunea este o valoare şi o mângâiere prin ea însăşi. Este o bucurie şi o
mângâiere să putem zice unii către alţii ceea ce a spus Sfântul Apostol Pavel: „Sunteţi în inimile noastre, că împreună să murim şi
împreună să trăim“ (2 Corinteni 7, 3). Propriu-zis, cei ce au pe alţii în inima lor şi prin această Îl au pe Dumnezeu Însuşi nu mai
mor, sau chiar dacă mor, ei sunt vii în vecii vecilor. Şi aceasta este Biserica, ca unitate în Dumnezeu: prezenta unora în inimile
celorlalţi. Aceasta uni-tate este înfăptuită şi trăită mai ales în rugăciunile unora pentru alţii.
Dă-ne, Doamne, duhul acestei rugăciuni în toată vremea, că odată cu aceasta să avem unirea cu Tine şi cu ceilalţi, să avem viaţă
care nu se sfârşeşte. Căci viaţa este una cu dragostea şi dragostea în veci nu piere. Dă-ne să Te lăudăm cu o gură şi cu o inimă,
adică în deplină unitate a dragostei neîncetate şi veşnice. Amin!
(Părintele Stăniloae - www.crestinortodox.ro)
”Aşa mi-i de drag mie de sutaşul din Capernaum! Ştiţi de ce? Pentru că şi el I-a fost drag Mântuitorului, în înţelesul ca
Domnul Hristos S-a minunat de el. Când s-a apropiat de Domnul Hristos, el de fapt şi-a mărturisit credinţa. A spus că are un
servitor care este bolnav şi l-a rugat pe Domnul Hristos să-l vindece. Avea credinţă că Domnul Hristos poate lucrul acesta. Dar
avea credinţă că poate să facă lucrul acesta de la depărtare, nu numai din apropiere. Şi a zis: "Doamne, zi numai cu cuvântul şi
se va vindeca servitorul meu. Ca şi eu sunt om sub stăpânire şi am sub mine oameni şi zic unuia du-te şi se duce, şi altuia vino şi
vine, şi slugii mele fă aceasta şi face" (Matei 8, 9). Şi Domnul Hristos S-a minunat de el şi-a zis că nici în Israel nu a găsit atâta
credinţă. Credinţa lui era însoţită şi de nădejde, în înţelesul că nu se poate să ai credinţă şi să nu ai nădejde în plinirea
făgăduinţei pe care o da Domnul Hristos. Şi mai avea iubire, avea iubire faţă de servitorul său, într-o vreme în care servitorii
erau dispreţuiţi, şi avea şi smerenie, pentru că a zis: "Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu".
Părintele Teofil Părăian - http://www.crestinortodox.ro

8 iulie - Sfântul Mare Mucenic Procopie – făcător de minuni, unul dintre marii sfinţi militari ai
creştinătăţii
Sf. Procopie a trăit în timpul împăratului Diocleţian şi a urmat cariera militară, ajungând dregător al
Alexandriei. Mare prigonitor de creştini, Procopie a avut o vedenie, în urma căreia s-a creştinat. I s-a arătat o
cruce şi o voce i-a rostit numele, spunând: “Eu sunt Hristos cel răstignit, Fiul lui Dumnezeu”. Pentru credinţa sa
în Hristos, a fost întemniţat şi supus la mari chinuri, în timpul cărora a săvârşit multe minuni. Înaintea morţii, şia făcut rugăciunea pentru cetate, popoare şi cei aflaţi în primejdie, pentru sărmani, apoi, cu bucurie, şi-a luat
sfârşitul prin sabie, în ziua de 8 iulie 303, şi s-a suit încununat la cer.
http://bisericasfarhmihailsigavriil.blogspot.ro

„E cu neputinţă ca un bârfitor, ispitind faptele altuia, să ia seama vreodată asupra propriei lui purtări. Tot zelul îl pune
să afle lucruri despre alţii, iar treburile proprii sunt lepădate nepăsării si izbeliștei. Dacă, fără încetare, cugetăm la păcatele
altuia, când mai avem vreme să ne îndeletnicim cu ale noastre?” (Sf.Ioan Gură de Aur – Neajunsurile bârfirii)
12 iulie - Sfânta Veronica este pomenită de Biserica Ortodoxă pe 12 iulie. Este femeia pe care
Mântuitorul Hristos a vindecat-o de curgerea sângelui (Matei 9, 20-22). Mai târziu, tot Veronica
(Berenice) va fi aceea care va întinde Mântuitorului o mahramă, spre a-şi sterge chipul însângerat, în
drumul Lui spre Golgota. Potrivit tradiţiei creştine, chipul Mântuitorului s-a întipărit pe mahrama sfintei.
Veronica este un nume compus din două cuvinte, unul de origine latină ("vera", adică "adevărat") şi
altul de origine greacă ("eikon", adică "icoană" sau "chip"). Prin alăturarea celor două cuvinte se obţine un
nume ce înseamnă "Adevărata Icoană" sau "Adevăratul Chip". Acest nume trimite, în mod evident, la chipul
Mântuitorului, imprimat pe mahrama sfintei Veronica.
www.crestinortodox.ro

"Nu există vrăjmaș mai mare pentru om decât omul însuşi şi de nimic nu trebuie să se teamă omul ca de el însuşi.
Cine îşi stăpâneşte simţămintele, acela îşi petrece viaţa în pace.
Nu e un biruitor mai mare pe pământ, decât acela care se biruieşte pe sine însuși şi domneşte asupra patimilor
sale."
(Pr. Arsenie Boca - Tinerii, familia și copii născuţi în lanţuri)
12 iulie - Icoana Maicii Domnului Prodromiţa (adica Înaintemergătoarea) este o icoană
făcătoare de minuni „nefăcută de mână omenească”, comoara Schitului Sfântul Ioan Botezătorul Prodromu de la Sfântul Muntele Athos din Grecia.
În anul 1863, în timpul lucrărilor de ridicare ale schitului Prodromu, ieroschimonahul Nifon căuta
un iconar care să zugrăvească pe lemn de tei o icoană a Maicii Domnului care să fie pictată potrivit
rânduielilor bisericeşti: citirea zilnică a Acatistului Maicii Domnului, post negru cu o singură masă pe
zi la sfârşitul lucrului, înfrânarea de la mânie, mândrie şi păcate trupeşti, precum şi celelalte rânduieli.
Cuvioşii Nifon şi Nectarie l-au găsit pe iconarul Iordache Nicolau, om evlavios şi cu frica lui
Dumnezeu lucra frumos şi cu bună sporire, s-a încumetat să picteze icoana şi s-a apucat imediat de lucru
la mănăstirea Bucium din Iaşi. După ce a terminat de zugrăvit veşmintele, a început a lucra la Sfintele
Feţe a Maicii Domnului şi a Pruncului Hristos, silindu-se să le facă pe cât va putea mai bine. Deşi era
un pictor priceput, s-a poticnit inexplicabil la zugrăvirea Sfintelor Feţe ale Fecioarei Maria şi a
Pruncului Iisus din braţele ei. Speriat și mâhnit că poate şi-a uitat meşteşugul sau o voinţă mai
puternică se opune, a acoperit icoana, a încuiat atelierul si a amânat totul pentru a doua zi. În dimineaţa
următoare, a rămas uimit că icoana era desăvârşită, fără să înţeleagă cum s-a petrecut această minune.
Pentru a da mai multă credibilitate minunii, iconarul a lăsat şi o mărturie scrisă (datată 29 iunie 1863).
www.crestinortodox.ro
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Programul săptămânii 6 iulie 2014 – 13 iulie 2014
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Sf. Liturghie (Vindecarea slugii sutașului) – Pr. Ticu
Paraclisul Maicii Domnului și cateheză – Pr. Ticu
Acatistul Sf.Arhangheli – Pr. Ticu
Program administrativ ( zi liberă)
Sfinţirea mică a apei - Pr. Ticu
Taina Sf.MASLU
Slujba acatistului – Pr. Ticu
Sfânta Liturghie și pomenirea celor adormiţi – Pr. Ticu
Vecernia duminicii a 5-a după Rusalii– Pr. Ticu
Sf. Liturghie (Vindecarea celor doi demonizaţi din Gadara) – Pr. Ticu
Paraclisul Maicii Domnului și cateheză – Pr. Ticu

