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„Plecând Iisus de acolo, doi orbi se ţineau după El strigând şi zicând: Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David.
După ce a intrat în casă, au venit la El orbii şi 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 ştie. Iar ei, ieşind, 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 aşa în Israel. Dar fariseii ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe demoni.
Si Iisus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei şi
vindecând toată boala şi toată neputinţa în popor.”
(Matei 9, 27-35)
Într-un fel sau altul toţi suferim şi suntem bolnavi. Fie recunoaştem, fie nu, toţi încercăm
să ne depăşim neputinţele prin diferite moduri, care de cele mai multe ori nu duc la Hristos.
Vedem în Sfânta Evanghelie descrise multe minuni şi vindecări făcute de Mântuitorul Hristos
unor oameni ca şi noi. Dacă "fără îndoială, iubirea este Izvorul tuturor minunilor" după cum
spunea Pr. Al. Schmemann, atunci Iisus este prin excelenţă Iubirea ce se revărsa asupra noastră.
Suferă înainte ca noi să realizăm în ce stare ne aflăm, ne iubeşte şi ne cheamă către Tatăl
înainte ca noi să conştientizăm că suntem copiii Lui. Şi astfel vindecarea devine gestul prin care
Mântuitorul repune omul în starea iniţială în care se afla. Sănătatea pe acest pământ este un
dar de la Dumnezeu, dar nu îl preţuim decât atunci când începe să se piardă! Boala şi neputinţa
pun stăpânire pe trup, iar noi ar fi trebuit să ne îndreptăm ochii, paşii şi urechile către Hristos.
Nu este întâmplător faptul că nu ştim numele celor vindecaţi. Şi nu este întâmplător tocmai
pentru că în locul numelor acestor oameni pe care i-a vindecat putem pune numele noastre.
Dacă s-ar cerceta omul pe sine şi ar cugeta puţin la întâlnirea lui cu Dumnezeu, ar fi imposibil să
nu observe că a fost şi el vindecat încă de la prima rugăminte adresată Lui.
În Evanghelia de astăzi ni se spune: "Plecând Iisus de acolo, doi orbi se ţineau după El
strigând şi zicând: Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David. După ce a intrat în casă, au venit la El
orbii, şi 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! Şi s-au deschis ochii lor.[...] şi plecând
ei, iată au adus la El un om mut, având demon. Şi a scos demonul, mutul a grăit. Iar mulţimile se
minunau, zicând: Niciodată nu s-a arătat aşa ceva în Israel" (Mat. 9, 27-33).
Haideţi acum să ne aducem aminte de vindecarea pe care o făcuse săptămâna trecută: un
slăbănog se ridică îşi ia patul şi merge la casa lui... Astăzi doi orbi şi un mut... Îmi tresaltă în
inimă gândul că nu este rânduit întâmplător acest lucru, pentru că ne descoperă starea în care se
află omenirea -omul- în acea vreme: pierdusem calea care ducea către Dumnezeu şi
picioarele nu ne mai ţineau să păşim; nu mai vedeam pe Dumnezeu în viaţa noastră şi astfel
eram orbi; nu mai ştiam să ne rugăm şi eram muţi în a ne exprima în rugăciune!
Toate acestea vin şi le vindecă Hristos! Şi continuă să o facă prin slujitorii Săi până astăzi,
până la sfârşitul veacurilor... Din păcate însă, există şi astăzi oameni ce rămân slăbănogi, orbi
şi muţi, pentru că nu vor să cunoască şi la cunoştinţa Adevărului să vină.
După ce i-a vindecat pe orbi "Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: Vedeţi, nimeni să nu ştie!
Iar ei, ieşind, L-au vestit în tot ţinutul acela". (vers. 30,31) S-ar putea spune că nu au ascultat de
El, căci mărturiseau tuturor minunea pe care le-o făcuse. Dar cred că o făceau din bucuria imensă
pe care o trăiau şi simţeau nevoia să fie împărtăşită. Cred că aceasta este stare de mulţumire, dar şi
de slavă către Domnul. Totodată este şi îndemn către ceilalţi să vadă, să creadă, să ceară, să se
bucure...
În acelaşi timp, Hristos le porunceşte să nu spună nimic pentru că noi oamenii avem tendinţa de
a prezenta minunea ca pe ceva magic şi ieşit din comun. Ori Hristos nu face minuni pentru a Se
face cunoscut, ci El se descoperă în adâncul inimii celui ce cere vindecare. Totul se petrece în
taină, se desăvârşeşte în pace şi se plineşte prin trăire. Viaţa noastră va fi mărturie că petrecem
în şi pentru Domnul.
"Începeţi totul cu rugăciunea, continuaţi cu nădejde şi încheiaţi cu mulţumire" spunea Sf.
Teofan Zăvorâtul şi toate celelalte se vor adăuga vouă!
Arhim Siluan Vișan – www.creștinortodox.ro

Vântul pustiirii
Iarăşi lupte, iarăşi sânge
Iarăşi zgomot de război,
Iarăşi lacrimi nesfârşite,
Iarăşi valuri şi nevoi!
Când a şters sărmana lume
Lacrima de pe obraz,
Au venit năpraznic iarăşi
Alte valuri de necaz.
Văduvele iar vor plânge
Cu bătrânii cei sărmani
Şi copiii vor rămâne
Iar cu miile orfani.
Pustii-se-vor oraşe
Şi pe mulţi îi vor robi,
Unde sunt cântări deşarte,
Gloanţele vor dănţui.
Iar în locul răsfăţării
Şi al luxului nebun,
Va
domni
de-acuma
groază
Şi cutremurul de tun.
Care azi, (de zburdăciune),
Umblă goi, neruşinaţi,
Vor ajunge ca să umble
De nevoie dezbrăcaţi.
Când sporeşte răutatea
Se scârbeşte Dumnezeu,
Pentru asta vin în lume
Şi războaiele mereu!
15 iulie 1960
Ultima poezie, profetică, a
Sf. Ioan Iacob Hozevitul
www.cuvantul-ortodox.ro

“În toate zilele se cuvine să ai pe Dumnezeu și pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu în inima ta, căci toate bunătățile
vin de la Domnul și de la Preacurata Maica Sa pentru cei ce nădăjduiesc spre dânșii. Fie-ți drag a te ruga de-a pururea și ți se
va lumina inima și va vedea pe Dumnezeu.”
(Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului)
9 august - Sf.Apostol Matia (+63) s-a născut în Betleem. Era din seminţia lui Iuda. Încă din copilărie, el a
studiat Legea lui Dumnezeu sub supravegherea lui dreptului Simeon, primitorul de Dumnezeu.
Atunci când Domnul nostru Iisus Hristos s-a arătat lumii, Sf.Matia a crezut că El este Mesia și L-a urmat,
fiind unul din cei 70 de Apostoli, pe care Domnul "i-a trimis doi câte doi înaintea feței Sale" (Luca 10,1).
După Înălțare, Sf.Matia a fost ales să îl înlocuiască pe Iuda Iscarioteanul (Fapte 1:15-26). După Pogorârea
Duhului Sfânt, a propovăduit Evanghelia în Ierusalim și în Iudeea împreună cu ceilalți Apostoli (Fapte 6:2,
8:14). Din Ierusalim, a mers împreună cu Apostolii Petru și Andrei în Antiohia Siriei și apoi în orașele Tianum
și Sinope din Capadocia. Aici a fost întemnițat, scăpând în mod miraculos cu ajutorul Sf.Andrei Întâiul Chemat. După Tradiție, el
a propovăduit în Pontine Etiopia (în prezent vestul Georgiei) și în Macedonia, după care s-a reîntors în Iudeea, unde a continuat să
vestească Evanghelia.
Marele preot evreu Anania care îl ura pe Hristos și care, mai înainte, îl condamnase pe Apostolul Iacov să fie azvârlit de
pe înălțimile Templului, a ordonat ca Apostolul Matia să fie arestat și adus în fața Sinedriului din Ierusalim.
Anania a rostit o cuvântare în care l-a blasfemiat pe Domnul Hristos . Folosind profețiile din Vechiul Testament, Apostolul
Matia a demonstrat că Iisus Hristos este Adevăratul Dumnezeu, Mesia cel promis, Fiul lui Dumnezeu, de aceeaşi fiinţă şi din veci
cu Dumnezeu Tatăl. După aceste cuvinte, Sf.Matia a fost condamnat la moarte de către Sinedriu și lapidat.
După moarte, evreii, pentru a-și ascunde fărădelegea, i-au tăiat capul ca unui dușman la Cezarului. (Conform unor
istorici, Ap.Matia a fost crucificat și a murit în Colchis.) Apostolul Matia a primit cununa muceniciei în anul 63.

https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Matia
Tăierea capului cu securea explică de ce Sfântul Apostol Matia este considerat patronul măcelarilor şi al dulgherilor.
Conform traditiei creştine, moaştele sfântului au fost duse la Roma de împărăteasa Elena în anul 324. O parte a
moaştelor au fost trimise la Trier, cel mai vechi oras nemţesc. Acestea au fost descoperite aici în urma unor lucrări de restaurare a
unei biserici. După această descoperire, moaştele au fost mutate în biserica abaţiei benedictine, care va lua numele sfântului.
10 august – Sf.Arhidiacon Lavrentie - Auzind vorbindu-se de comori, împăratul Romei, Valerian, a cerut lui
Lavrentie să le predea administrației romane: „Mai întâi, ceru să i se dea trei zile răgaz, după care să-i fie trimise
multe căruțe cu care să transporte marea avere. A chemat în casa lui Ipolit orbi, șchiopi, bolnavi și nenorociți de
tot soiul, a împărțit la toți aurul. Apoi, punându-i în căruțe, veni să îi prezinte la palat: Iată comorile veșnice
ale Bisericii, care nu se împuținează și sporesc mereu. Cuprins de furie, Valerian a strigat: Închină-te
idolilor! Sfântul Lavrentie a răspuns că nimic nu poate să îl facă să accepte cultul idolilor, în locul Făcătorului
tuturor lucrurilor. Atunci a fost supus chinurilor și aruncat în închisoare. După un al doilea interogatoriu, la palatul
lui Tiberiu, a fost bătut cu bice plumbuite și lanturi, tăindu-i-se apoi capul.”
www.doxologia.ro
Mormântul Sfântului Lavrentie se află în biserica catolică San Lorenzo fuori le mura din Roma.
11 august – Sf.Nifon, Mitropolitul Ţării Românești (1434 – 1508) - După îndepărtarea din scaun de către
domnitorul Radu cel Mare (1495-1508), Sf.Nifon aflând pe Neagoe, fiul său duhovnicesc, i-a spus lui la o parte:
„Văd, fiul meu, că mare urgie are să vină peste locul acesta şi ai să te primejduieşti şi tu cu tot neamul tău; dar
Preaînduratul Dumnezeu te va păzi de tot răul, de vei păzi poruncile pe care ţi le-am dat ţie. Şi nu numai că te
vei izbăvi de orice primejdie, ci te vei sui la mare cinste şi se va vesti numele tău în toate părţile; dar să-ţi aduci
aminte şi de mine, părintele tău duhovnicesc, şi eu, de voi avea îndrăzneală către iubitorul de oameni Dumnezeu,
Il voi ruga pe Dânsul pentru tine". Apoi l-a binecuvântat şi l-a sărutat, iar Neagoe plângea şi se tânguia de lipsa unui părinte ca
acesta.
www.doxologia.ro
Sfântul Nifon este primul sfânt canonizat pe pământ românesc şi cel care a alcătuit Rugăciunea de Dezlegare, care se
citeşte la Slujba înmormântării.

Programul săptămânii 7 august – 14 august 2016
Duminică
Duminică
Luni
Marţi
Miercuri
Miercuri
Joi
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică

Ziua
7 august
7 august
8 august
9 august
10 august
10 august
11 august
12 august
12 august
13 august
13 august
14 august
14 august

ORA
8 - 12
18 – 19
18 – 19
18 – 19
9 - 10
18 – 19
18 – 19
9 - 11
18 – 19
8 – 11
18 – 19
8 - 12
18 – 21

Slujbe
- Sf.Liturghie (Vindecarea a doi orbi şi a unui mut) – Pr.Dragoş
- Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu
- Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş
- Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş
- Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoş
- Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş
- Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş
- Taina Sf.MASLU
- Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi - Pr.Dragoş
- Vecernia Duminicii a VIII-a după Rusalii – Pr.Ticu
- Sf.Liturghie (Înmulţirea pâinilor) – Pr.Ticu
- Vecernia şi Prohodul Maicii Domnului - Pr.Ticu

