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În vremea aceea Iisus a văzut mulţimea de oameni şi I s-a făcut milă de dânşii şi a tămăduit pe toţi bolnavii lor. Iar când s-a
făcut seară, s-au apropiat de Dânsul ucenicii Săi şi I-au zis: locul acesta este pustiu şi iată e târziu; deci dă drumul mulţimilor, ca
să se ducă în sate să-şi cumpere de mâncare. Iisus însă le-a răspuns: nu trebuie să se ducă; daţi-le voi să mănânce. Dar ei I-au
spus: nu avem aici decât numai cinci pâini şi doi peşti. Atunci El a zis: aduceţi-le aici la Mine. După aceea a poruncit oamenilor
să şadă pe iarbă şi, luând cele cinci pâini şi cei doi peşti, şi-a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor
pâinile, iar ucenicii mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au săturat; şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline.
Iar cei care mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenici Săi să
intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor.
(Matei 14, 14-42)
În minunea descrisă astăzi, Hristos se îngrijeşte de "străini" - aici pun în ghilimele pentru că la Hristos nimeni nu este străin,
nu-i vede cum îi vedem noi!-, 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 gură 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 taină 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 continuă 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 credinţă 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 binecuvânteze! (Asta nu înseamnă că nu ar fi putut să sature pe altfel pe cei prezenţi, ci de felul în care vrea să
"colaboreze" cu noi!).
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 ai 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 lumina de-ajuns pentru cei ce vor să creadă, şi destule umbre că 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 lumina.
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 Vişan – www.crestinortodox.ro
Evanghelia de azi ne cheamă la împărtăşirea din darurile lui Dumnezeu, arătând recunoştinţa şi în acelaşi timp grija deosebită
faţă de darurile lui Dumnezeu, care, chiar dacă ne prisosesc, nu trebuie risipite, ci economisite. Din păcate, astăzi există unii
oameni care au belşug de lucruri materiale, dar le risipesc cu multă uşurinţă şi nepăsare, în timp ce alţi oameni mor de foame. În
acest sens, cineva se ruga cu aceste cuvinte: “Dă, Doamne, pâine celor flămânzi, şi foame de Tine celor ce au prea multă
pâine!”
+ PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române - www.crestinortodox.ro

27 iulie - Sf.Pantelimon (+303) s-a născut în anul 275 în cetatea Nicomidia, din Asia Mică. A primit numele
de Pantoleon, care înseamnă "cel puternic în toate ca un leu". După ce a primit învățătura creștină și botezul de la
Sf. Mucenic Ermolae ( pomenit la 26 iulie), numele său a devenit Pantelimon ("cel cu totul milostiv"). Tatăl său,
Eustorgius, era păgân, dar mama sa (Sf.Euvula, pomenită la 30 martie) era creștină. Sf. Pantelimon a reușit să-l
aducă la credința creștină și pe tatăl său. De la preotul Ermolae a aflat că : “Adevăratul Dumnezeu este unul:
Iisus Hristos. Dacă tu vei crede în El cu toată inima ta, El va vindeca orice boală fără aplicarea nici unei plante
medicinale. Prin harul Lui, El curăţă leproşii, mântuieşte pe cei posedaţi de demoni, opreşte hemoragiile şi
vindecă şi alte boli implacabile şi incurabile. Într-adevăr, ar fi mai uşor să numeri nisipul din mări şi stelele de
pe cer decât să măsori minunile lui Hristos. Chiar şi acum, în orice oră şi orice loc, El stă lângă slujitorii Lui şi îi ajută, săvârşind
minuni mai mari decât atunci când era pe pământ. Căci Hristos a spus că cel care crede în El va face lucrări mari și minunate.
El a promis acestea şi alte daruri copiilor Lui care Îl iubesc. Căci noi, ca moştenitori ai lui Dumnezeu şi moştenitori împreună cu
Hristos, vom fi făcuţi moştenitori ai împărăției Lui”. Deoarece nu primea plată pentru tratamentele pe care le făcea, este numit
„doctor fără de arginţi” și pentru că era căutat de mulți bolnavi, ceilalți medici din Nicomidia deveniseră invidioși pe el și profitară
de ocazie pentru a-l denunța pe Pantoleon la împărat. Ȋmpăratul Maximian poruncește ca acesta să fie supus unor chinuri groaznice,
după care decide să-i fie tăiat capul. Sfântul Pantelimon este ocrotitorul medicilor şi tămăduitor al bolnavilor.
Venerarea sfântului în Biserica Ortodoxă Rusă era deja cunoscută în secolul al XII-lea. Prinţul Izyaslav, fiul lui
Mstislav cel Mare, avea o icoană a sfântului pe coiful său. Prin mijlocirile sfântului, el a rămas în viaţă în timpul unei bătălii din
anul 1151. De ziua sfântului, forţele ruseşti au câştigat două victorii navale împotriva suedezilor (în 1714 şi în 1720).
Părţi ale sfintelor moaște ale marelui martir Pantelimon: Capul său este acum în Mănăstirea rusească Sf.Pantelimon din
Sf.Munte Athos. La noi în țară, Catedrala Mitropolitană din Iași, Catedrala Episcopală din Galați păstrează o părticică din sfintele
sale moaște, Catedrala Arhiepiscopală "Sf.Ap.Petru și Pavel" din Constanţa. În București deţin moaște: Biserica Sf.Pantelimon,
Mănăstirea Plumbuita, Bis.Sf.Stelian Lucaci, Bis.Stavropoleos, Bis.Sf.Dumitru Poștă, Bis.Adormirea Maicii Domnului-Precupeții
Noi, Bis.Sf.Antonie cel Mare, Bis.Sf.Alexie.
www.doxologia.ro
"Nu suntem doctori, nu suntem tămăduitori, dar mângâietori putem fi, alinători de suferinţă cu putere omenească, asta o
putem face şi noi. Şi dacă facem cele la măsurile noastre, face şi Dumnezeu prin noi ceea ce nu putem face noi numai prin
puterea noastră. Şi atunci, iată că suntem şi noi pe calea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon..."
Părintele Teofil Părăian
28 iulie – Sf.Pavel Xiropotamitul şi Mănăstirea athonită Sfântul Pavel, a 14-a în ierarhia celor 20 de
mănăstiri athonite, este o mănăstire cu viaţă de obşte. Întemeietorul ei este Sf.Pavel din Xiropotamu (la botez
Procopie, fiul împăratului bizantin Mihail Cyropalates – Rangabe (sec. X), unul dintre marii învăţaţi ai
vremii sale). Cinstit, admirat, onorat - dar nefericit în mijlocul lumii, el a hotărât să se călugărească la Muntele
Athos, unde să nu fie cunoscut pentru rangul sau. Ajungând la Xiropotamu, în Athos, a fost călugărit cu
numele de Pavel. Mănăstirea apare în documentele scrise încă din anul 972, apoi în anul 1269. Sf.Pavel a
întemeiat mănăstirea în cinstea Sf.Gheorghe şi a stat ca egumen 45 de ani. A murit pe drum, în corabie, fiind în
vârstă de 110 ani. După ce a ajuns corabia la Constantinopol, creştinii capitalei i-au luat sfântul trup şi l-au
îngropat cu mare cinste. Mănăstirea este situată pe o vale adâncă, chiar sub Vârful Athon. Distrusă de piraţi şi
cruciaţi de mai multe ori, a fost rezidită cu ajutorul domnilor sârbi şi români. A fost zidită din temelie din
marmură cioplită, de Ioan Constantin Basarab şi Constantin Brâncoveanu. Dintre ctitorii români care au ajutat la
întreţinerea şi renovarea mănăstirii, amintim pe cei mai importanţi: Sf.Ştefan cel Mare construieşte un baptisteriu,
renovează biserica centrală şi construieşte un apeduct. Fraţii Craioveşti dau ajutor anual câte 2.000 aspri, Neagoe
Basarab construieşte turnul de apărare şi zidurile de incintă. Sf.Constantin Brâncoveanu construieşte paraclisul
Sf.Imp.Constantin şi Elena şi reînnoieşte chiliile mănăstirii. De această mănăstire depind Schitul românesc Lacu
şi Noul Schit. Mănăstirea are zece paraclise, trei în incintă şi şapte în afară. Măn.Sf.Pavel păstrează o bucată din
Sf.Cruce, părticele din Sfintele Moaşte de la Constantin cel Mare, Sf.Silvestru, Sf.Haralambie, Sf.Trifon, Capul
Sf.Teodor Stratilat, Piciorul Sf.Grigorie Teologul şi alţii.
www.crestinortodox.ro
Postul Postul Adormirii Maicii Domnului din 2015 începe pe 31 iulie și se încheie pe 15 august. Data acestui post a fost stabilită în secolul al V-lea, odată cu
dezvoltarea cultului Maicii Domnului. Uniformizarea duratei și a datei postului s-a întâmplat în secolul al XII-lea, în cadrul sinodului local din Constantinopol din anul 1166.

Programul săptămânii 26 iulie - 2 august 2015
Duminică
Duminică
Luni
Marţi
Miercuri
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică

Ziua
26 iulie
26 iulie
27 iulie
28 iulie
29 iulie
31 iulie
31 iulie
1 august
1 august
2 august
2 august

ORA
8 - 12
17 - 18
17 - 18
9 - 10
9 - 11
17 – 18
8 – 11
17 – 18
8 - 12
17 - 18

Slujbe
- Sf. Liturghie (Ȋnmulţirea pâinilor) – Pr.Dragoș
- Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoș
- Acatistul Sf.M.Mc.Pantelimon – Pr.Dragoș
- Program administrativ (zi liberă)
- Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoș
- Taina Sf.Maslu
- Slujba acatistului – Pr.Dragoș
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoș
- Vecernia Duminicii a IX-a după Rusalii – Pr.Ticu
- Sf. Liturghie (Umblarea pe mare – Potolirea furtunii) – Pr.Ticu
- Film religios / Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu

