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„Intrând în corabie, Iisus a trecut și a venit în cetatea Sa. Și iată, I-au adus un slăbănog zăcând pe pat. Și Iisus,văzând
credința lor, a zis slăbănogului: Îndrăzneste, fiule! Iertate sunt păcatele tale! Dar unii dintre cărturari ziceau în sine: Acesta
huleste. Si Iisus, stiind 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 si umblă? Dar ca să stiţi că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, a zis
slăbănogului: Scoală-te, ia-ţi patul si mergi la casa ta. Si, sculându-se, s-a dus la casa sa. Iar mulţimile văzând acestea, s-au
înspăimântat si au slăvit pe Dumnezeu, Cel care dă oamenilor asemenea putere.„
(Ev. Matei 9, 1-8)
La Capernaum se arată Dumnezeirea unită cu omenitatea în
Trebuie să stârpim cu blândeŃe boala. Omul
fața slăbănogului; aşa cum se arată în faţa oricărui slăbănog din
care se îndreaptă datorită fricii se întoarce iute iarăşi
ziua de astăzi. Ceea ce s-a mărturisit ulterior la Calcedon (Sinodul
la răutatea lui. De aceea a poruncit Domnul să se
IV). Căci Dumnezeirea, în omenitatea din Hristos, spunea
lase şi neghina, ca să se dea vreme de
slăbănogului: “Iertate-ţi sunt păcatele (…). Căci ce este mai lesne
pocăinŃă. MulŃi din aceştia s-au pocăit şi au ajuns
a zice: Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Scoală-te şi umblă?
oameni vrednici, deşi mai înainte erau păcătoşi şi
Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta
răi. Aşadar, când vezi un duşman al
păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-ţi patul şi mergi la casa
adevărului,
vindecă-l,
îngrijeşte-1,
ta. Şi, sculându-se, s-a dus la casa sa.” (Matei 9, 2-7). Am putea
reîntoarce-1 la virtute. Dă-te tu pildă de viaŃă
spune că, prin darul vindecării pe care l-a primit, slăbănogul a
curată; caută să nu poată fi osândite
descoperit într-un fel în el însuşi taina mărturisită la Calcedon.
cuvintele tale; apără-l, poartă-i de grijă; fă totul ca
Pentru că harul lui Dumnezeu i-a dat putere, l-a ridicat, şi-a luat
să-1 îndrepŃi imitând pe marii doctori; aceia nu
patul, a mers la casa lui, în care el L-a preamărit pe Dumnezeu. Şi
vindecă numai într-un singur chip, ci, când văd că o
locul acela s-a transformat într-o casă dumnezeiască. Toți lăudau pe
doctorie nu e de folos, se folosesc de o altă doctorie,
Dumnezeu.
apoi de alta; uneori taie rana, alteori o leagă. Şi tu
Simţeam nevoia să dezvălui această mărturie sfântă pe care am
eşti un doctor al sufletelor; foloseşte tot felul de
văzut-o în calendar, s-o fac cunoscută în timpul nostru, să ne ştim,
doctorii, după legile lui Hristos, ca să iei
să cunoaştem cu adevărat credinţa noastră, adevărul omului.
plata: şi a mântuirii tale şi a folosului altora.
Precum în Hristos sunt unite aceste două naturi, două firi – a
Făcând totul spre slava lui Dumnezeu, eşti şi
cerului şi a pământului, în unică Persoană, unică conştiinţă,
tu slăvit, că a spus Domnul: „Pe cei ce Mă slăvesc îi
dumnezeiască, aşa şi în om este acea conştiinţă care depăşeşte firea
voi slăvi, iar cei ce Mă defăima vor fi defăimaŃi”(I
– persoana umană. Sfinţii Părinţi au definit conceptul persoanei.
Regi 2, 3).
Toţi gânditorii să ia cunoştinţă: Omul e persoană; în el conştiinţa
Să facem, aşadar, toate spre slava lui Dumnezeu, ca
depăşeşte limitele trupului, ale mărginitului, şi se înălţa până la
să avem parte de moştenirea cea fericită, pe care,
lumea divină. Omul e zidit, dar după chipul lui Dumnezeu. Şi aşa
facă Dumnezeu, să o dobândim noi cu toŃii, cu harul
noi toţi, atunci, mărturisim în Iisus Hristos pe Dumnezeu-Omul,
şi iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus
venit pentru a noastră mântuire, iar în om conştiinţa noastră în
Hristos, Căruia slava şi puterea în vecii vecilor, Amin
chemarea ei de a se împlini, după chipul lui Dumnezeu şi în
Sf. Ioan Gură de Aur - http://www.doxologia.ro/
nesfârşita asemănare cu Dumnezeu. Fapt simţit în orice act al
nostru ca persoană din două lumi: din lumea harului dumnezeiesc şi
a firii noastre omeneşti. Numai aşa putem lucra cu adevărat – în sfinţenia noastră, în rugăciunea noastră, în orice lucru al nostru, în
ştiinţă, în artă, în eroismul moral, în orice faptă bună – din lumină această dumnezeiască a Persoanei Lui în două lumi. De aici vine
taina zidirii omului, taina Calcedonului.
În lume avem aceste trebuinţe ale trupului - de mâncare, de băutură, de înmulţire a neamului omenesc, ca şi celelalte specii.
Dar, deodată, în rugăciune sau în biserică, nu simţim noi că depăşim laturile acestei lumi? Simţim că trecem dincolo, pe un
alt plan. Că deodată se deschid aripile noastre, cugetarea noastră, cuvântul rugăciunii noastre. Eu simt atunci că înălţându-mă,
rostind Tatăl nostru, rostind Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, rostind Împărate Ceresc, Duhul Adevărului, care
pretutindenea eşti şi toate le plineşti, simt că trec dicolo de lumea celor create, dincolo de lumea morţii, dincolo de lumea mărginită
a raului, a ruinii, a slăbiciunii, a certurilor, a vrajbelor şi trec, prin rugăciune, în lumea fără de hotar a luminii divine, a iubirii
divine, a vieţii divine, a nemuririi. Măcar pentru o clipă în rugăciune eu simt cu firea mea iluminată de har după taina lui
Hristos, Dumnezeu şi Om, după mărturia Calcedonului, că îmi deschid aripile şi măcar pentru o clipă… Cum am trăit şi astăzi
Sfânta Liturghie, la auzirea Evangheliei, la primirea Împărtăşaniei şi a oricărei rugăciuni. Ajută-ne, Doamne, aşa să ne simţim
adevărul nostru, după chipul Tău, Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, cu rugăciunea către Tine, către Maica Ta Născătoare de
Dumnezeu şi cu toţi sfinţii. Amin. Amin. Amin.
Părintele Constantin Galeriu – crestinortodox.ro

1 – 15 august - Postul Adormirii Maicii Domnului nu a fost dintru inceput de aceeasi durata in Biserica
Rasaritului. Astfel, credinciosii din partile Antiohiei posteau o zi, pe 6 august - de praznicul Schimbarii la Fata -,
cei din Constantinopol patru zile, iar crestinii din Ierusalim opt zile.
Uniformizarea datei si duratei postului pentru toata Ortodoxia, s-a facut in anul 1166, la Sinodul din
Constantinopol, in vremea patriarhului Luca Crysoverghi. Aici s-a hotarat ca postul inchinat Sfintei Marii sa
inceapa pe 1 august si sa se incheie cu 15 august.
Este un post aspru, daca tinem seama de faptul ca Biserica Ortodoxa ne cere ajunare pana la ora 15:00, in
zilele de luni, miercuri si vineri, iar dupa aceasta ora, ne cere sa consumam mancare uscata. Nici in celelalte
zile, nu avem parte de un post usor: marti si joi se mananca fara ulei, iar sambata si duminica avem dezlegare la
untdelemn si vin. Ȋn Pravila Mare se precizeaza ca in acest post avem dezlegare la untdelemn si vin si in zilele de marti si joi.
Adrian Cocosila – www.crestinortodox.ro
3 august - Sfânta Mironosiță Salomeea a fost sotia lui Zevedeu si mama a Sfintilor Apostoli Iacob si Ioan,
Numele său evoca pacea. Era rudenie cu Prea-Sfanta Maica a Domnului. L-a urmat pe Mântuitorul pe tot
parcursul predicii si lucrarii Lui. Intr-o zi, neîntelegând adevaratul sens al misiunii Domnului și crezând ca El a
venit sa intemeieze o imparatie pamânteasca, ea I-a cerut sa acorde fiilor ei un loc de cinste. Hristos a îndreptato amintindu-i ca cei care vor sa fie partasi la slava Lui trebuie mai inainte sa bea din potirul Patimii Lui.
Aratând un curaj mai mare decât al uceniclor care L-au parasit pe Domnul în timpul Patimilor, Salomeea a
privit de departe crucificarea, împreuna cu Maica Domnului, cu Sfânta Maria Magdalena si cu cealalta Marie
(Marcu 15, 40; Ioan 19, 25), si, o data sabatul trecut, ea a mers si a cumparat aromate pentru a îmbalsama trupul lui Iisus (Marcu
16, 1). Si cum Sfintele femei se intrebau cine ar putea sa le ajute sa miste piatra care acoperea mormântul, au vazut ca acesta era
deja deschis. Si intrând inauntru au vazut un înger îmbracat în alb ce le-a binevestit Invierea. Cutremurate si speriate, ele au fugit
de-acolo, fara sa spuna nimanui nimic, pâna când Maria Magdalena, revenind singura la mormânt, l-a vazut chiar pe Domnul,
înviat.
http://www.calendar-ortodox.ro/
5 august – Sf.Ioan Iacob de la Neamț - La înmormântarea Sf. Ioan Iacob, pe data de 7 august 1960, s-a petrecut următoarea
minune, povestită de ucenicul sfântului, părintele Ioanichie: „În ziua stabilită pentru înmormântare a venit stareţul mănăstirii,
Amfilohie, cu câţiva călugări şi cu pustnicii care sihăstreau în peşterile din pustia Ruva din apropiere. S-au urcat pe scară, sus,
în peşteră şi la orele 10, sâmbătă, 7 august, stareţul a început slujba prohodului. Deodată, însă, peştera s-a umplut de
nenumărate păsărele de pustie, cărora Cuviosul Ioan le dădea zilnic pesmeţi să mănânce. Acum, însă, nu veniseră să primească
hrană, ci au fost trimise de Dumnezeu, spre cinstirea Sfântului Ioan, ca să-l jelească şi să-l petreacă spre mormânt.” După
săvârşirea slujbei, spune stareţul, l-am pus în mormântul care era în peşteră şi în care mai fuseseră îngropaţi şi alţi sihaştri, iar
deasupra am pus un capac de scânduri. Abia atunci au plecat păsările şi s-au împrăştiat.” În felul acesta şi-au luat rămas bun de la
Sfântul Ioan Iacob micile sale prietene, iar mormântul a rămas închis până în august 1980 când, prin pronie dumnezeiască, au fost
descoperite moaştele sale, întregi şi nevătămate, răspândind un miros plăcut.
Moaştele sfântului au fost strămutate, cu mare procesiune, în Mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul şi aşezate în
paraclisul acesteia.
www.cuvantul-ortodox.ro
6 august – Schimbarea la Față Aceasta sarbatoare aminteste de minunea petrecuta pe muntele Tabor, unde
Hristos isi descopera dumnezeirea Sa prin natura umana pe care a asumat-o. Evanghelistul Matei spune "Si a
stralucit fata Lui ca soarele, iar vesmintele Lui s-au facut albe ca lumina" (Matei 17, 2), in vreme ce
evanghelistul Marcu spune ca vesmintele Lui s-au facut albe ca zapada (Marcu 9,3). Faptul ca Evanghelistul
Matei spune despre chipul lui Hristos ca era "ca soarele", iar Luca, vorbind despre vesmintele Sale,
mentioneaza ca "erau ca zapada", ne descopera ca firea omeneasca nu a fost absorbita de cea dumnezeiasca in
Hristos, caci "zapada" nu a fost topita de "soarele" din El. Amintim ca firea umana si dumnezeiasca din Hristos
sunt unite in chip neamestecat, neschimbat, neimpartit si nedespartit in Hristos.

Programul săptămânii 31 iulie – 7 august 2016
Duminică
Duminică
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică

Ziua
31 iulie
31 iulie
1 august
2 august
3 august
4 august
5 august
5 august
6 august
6 august
7 august
7 august

ORA
Slujbe
8 - 12
- Sf.Liturghie (Vindecarea slăbănogului din Capernaum) – Pr.Ticu
18 – 19
- Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu
18 – 19
- Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu
- Program administrativ (zi liberă)
9 - 10
- Sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu
9 - 11
- Taina Sf.MASLU
18 – 20
- Vecernia Schimbării la Faţă a Domnului – Pr.Ticu
8 – 11
- Sf.Liturghie (Schimbarea la Faţă a Domnului ) - Pr.Ticu
18 – 19
- Vecernia Duminicii a VII-a după Rusalii – Pr.Dragoş
8 - 12
- Sf.Liturghie (Vindecarea a doi orbi şi a unui mut) – Pr.Dragoş
18 – 19
- Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Dragoş

