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   "În vremea aceea s-a apropiat de Iisus un om, îngenunchind înaintea Lui şi zicându-I: Doamne, miluieşte pe fiul meu, că este 

lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea în apă. Şi l-am dus la ucenicii Tăi, însă ei n-au putut să-l vindece. Iar 
Iisus, răspunzând, a zis: O, neam necredincios şi îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi mai suferi? Aduceţi-l aici 

la Mine. Şi Iisus l-a certat şi demonul a ieşit din el şi copilul s-a vindecat din ceasul acela. Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, 
I-au zis de o parte: De ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: Pentru puţina voastră credinţă. Căci adevărat 
grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo şi se va muta; 
şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă. Dar acest neam de diavoli nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post. Pe când străbăteau ei 
Galileea, Iisus le-a spus: Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor şi-L vor omorî, dar a treia zi va învia."                                                                                       

                                                                                                                                                                               (Matei 17, 14-23) 

În primul rând, vedem că acest copil este vindecat de Iisus nu la cererea sa personală, întrucât el nu mai era în stare să 
exprime verbal suferinţa să şi nici nu era în stare să ceară ajutor pentru sine, ci tatăl lui se roagă Mântuitorului Iisus Hristos 
pentru vindecarea să. Înţelegem aşadar cât de folositoare este rugăciunea altora pentru noi, când noi nu ne mai putem ruga 
sau nu ştim să ne rugăm cum trebuie pentru noi înşine. 

În al doilea rând, vedem că acest tată îndurerat, care trăia el însuşi suferinţa fiului său bolnav, încercase deja pe lângă 
ucenicii Mântuitorului să obţină vindecarea fiului său, dar a constatat cu întristare că ei nu pot să-l vindece. De aceea a venit la 
Iisus ca să-I ceară vindecarea fiului său. Mântuitorul arată din ce cauză ucenicii Săi n-au reuşit să-l vindece pe copil, şi anume 
puţina sau insuficienţa lor credinţă. 

Evanghelia ne relatează că sărmanul copil lunatic s-a vindecat "din ceasul acela", deci nu după o anumită vreme, ci în 
clipa în care Mântuitorul Iisus Hristos a certat demonul şi l-a alungat din copil. Ucenicii lui Iisus, văzând aceasta vindecare 
minunată pe care El a săvârşit-o, iar ei n-au putut să o facă, L-au întrebat zicând: De ce noi n-am putut scoate demonul acesta din 
copilul lunatic? (Matei 17, 19), iar Mântuitorul le-a răspuns: "din pricina necredinţei voastre", sau în altă traducere: "pentru puţina 

voastră credinţă" (Matei 17, 20). Apoi a mai adăugat ceva, şi anume că "acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune 

şi cu post". Iisus spune ucenicilor Săi că nu au putut scoate demonul din copilul lunatic sau epileptic întrucât au puţină sau slabă 
credinţă. 

Ucenicii aveau puţină credinţă şi pentru că nu primiseră încă plinătatea Duhului Sfânt. La Cincizecime însă, Duhul Sfânt 
pogoară peste ei, iar ei devin plini de puterea sau de harul lui Dumnezeu. Astfel, prin vindecările lor ulterioare, ucenicii lui Iisus 
arată că s-au întărit mult în credinţă şi au primit puterea Duhului Sfânt, singura putere care alungă duhurile rele. Prin urmare, 
Evanghelia de astăzi ne învaţă că totdeauna credinţa trebuie cultivată, întărită şi aprofundată, prin rugăciune şi post, astfel 
încât credinţa să nu rămână o simplă convingere intelectuală, ci să devină legătura vie a omului cu Dumnezeu Cel nevăzut, Care 
prin harul Său este foarte aproape de om când acesta Îi cere ajutorul.  

Totodată, aflăm din cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos că există mai multe feluri de demoni, unii fiind mai răi şi mai 
violenţi decât alţii, iar neamul de demoni chinuitor de oameni nu iese din om decât numai cu rugăciune şi post. De ce, oare, 
Mântuitorul face precizarea aceasta, şi anume că pentru vindecare este nevoie de credinţă, rugăciune şi post? Pentru că numai când 
avem credinţă puternică, rugăciune stăruitoare şi postire jertfelnică, adică dăruire totală a noastră lui Dumnezeu, atunci şi El Se 
dăruieşte nouă deplin, adică primim în noi prezenta sfinţeniei Sale şi puterea harului Său. Însă, dacă omul nu are credinţă puternică 
în Dumnezeu, el este ispitit să creadă că demonii nu pot fi biruiţi, că boala nu poate fi vindecată, că totul este fatalitate nefastă, fără 
nici o posibilitate de schimbare în bine a unei situaţii rele. 

De aceea, pe lângă lucrarea ei liturgică pentru bolnavi săvârşită prin Taina Sfântului Maslu sau Ungerea bolnavilor, rugăciunile 
de alungare a demonilor, pentru cei robiţi de duhuri rele, Biserica a dezvoltat şi o lucrare social-filantropică pentru bolnavi, 
înfiinţând instituţii pentru îngrijirea bolnavilor. Astfel, ea a organizat bolniţe, leprozerii, farmacii, cabinete medicale, centre 
medicale şi spitale proprii pentru ca puterea vindecătoare a Mântuitorului să se arate că lucrare a iubirii Sale milostive în 
lume. Cu toate că a mustrat pe contemporanii Săi pentru necredinţa lor, Mântuitorul nu a diminuat însă cu nimic iubirea Lui 
milostivă pentru cei bolnavi. Ca atare, şi noi, creştinii, trebuie să devenim cât mai des "mâinile iubirii lui Hristos", care alină 
suferinţa celor bolnavi, pentru a arăta iubirea lui Hristos lucrătoare în lume. 

Să ne rugăm, aşadar, Mântuitorului Iisus Hristos, "Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre", să ne dăruiască credinţă 
puternică, rugăciune stăruitoare şi iubire milostivă, pentru a alina suferinţa celor bolnavi, spre slava lui Dumnezeu şi bucuria 
acestora. Amin! 

† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane 
Sursa:ziarullumina.ro 



 
 
 
 
 
 
 
 

Programul săptămânii  28 august – 4 septembrie 2016 
                   Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică         28 august     8  - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea lunaticului) şi parastasul Pr.Aurel – Pr.Dragoş 
Duminică         28 august    18 – 20 - Vecernia şi acatistul Sf.Ioan Botezătorul - Pr.Dragoş 
Luni                 29 august     8  - 12 - Sf.Liturghie (Tăierea capului Sf.Ioan Botezătorul)  – Pr.Dragoş 
Luni                 29 august   18 – 19 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş 
Marţi               30 august  - Program administrativ (zi liberă) 
Miercuri          31 august     9  - 10 - Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoş 
Joi                  1 septembrie   
Vineri            2 septembrie    9 - 11 - Taina Sf.MASLU 
Vineri            2 septembrie   18 – 19 - Slujba Acatistului – Pr.Dragoş 
Sâmbătă        3 septembrie      8 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi - Pr.Dragoş 
Sâmbătă        3 septembrie      18 – 19 -  Vecernia Duminicii a XI-a după Rusalii – Pr.Ticu 
Duminică       4 septembrie     8  - 12 - Sf.Liturghie (Pilda datornicului nemilostiv) – Pr.Ticu 
Duminică       4 septembrie    18 – 19 - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu 

 

                                                                

                                                                  Care sunt aşteptările tinerilor de la Biserică şi  

                                               care sunt aşteptările Bisericii de la tineri ? 
 
În perioada 1-4 septembrie 2016, la Bucureşti, va avea loc Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea, eveniment cu 

participare naţională şi internaţională. În contextul Anului omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox, această 
întâlnire reprezintă o încununare a evenimentelor dedicate tinerilor și organizate în anul 2016 pe cuprinsul Patriarhiei Române. 

La acest eveniment vor participa 2500 de tineri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 35 de ani din toate eparhiile Patriarhiei 
Române, precum şi reprezentanţi ai unor Biserici Ortodoxe surori. Sunt implicaţi şi 500 de tineri voluntari. 

 

Din programul Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din toată lumea menţionăm: 
- joi, 1 septembrie 2016, la ora 18.00, la Catedrala Patriarhală, va avea loc deschiderea oficială, când tinerii participanţi vor fi 
întâmpinaţi de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. În cadrul festivității de deschidere va fi oficiată slujba de Te Deum, urmată de 
prezentarea invitaților și de câteva momente artistice; 
     -  în prima parte a zilelor de vineri, 2 septembrie, și sâmbătă, 3 septembrie 2016, tinerii vor participa la două ateliere de 
lucru a căror tematică este Importanța şi activitatea tinerilor în Biserică.  
    Prima sesiune de lucru (vineri) este intitulată: “Locul, rolul și importanța tinerilor în Biserică”. Scopul  acesteia este acela 
de a oferi tinerilor oportunitatea de a-și exprima opiniile cu privire la: relațiile cu Biserica, moduri de organizare ale tinerilor în 
Biserică, tipuri de activități prin care tânăra generație să fie implicată în viața parohială… 
    Cea de-a doua sesiune de lucru (sâmbătă) este intitulată “Nevoile tinerilor și răspunsurile Bisericii “. 

      -  în a doua parte a celor două zile, tinerii vor vizita obiective culturale din Capitală; 
      -  în seara zilei de vineri, 2 septembrie, ora 20.00, va avea loc un concert de muzică ușoară în Parcul Titan (IOR); 
      -  sâmbătă seara, începând cu ora 19.00, la Sala Palatului, va avea loc conferința: “Iisus Hristos – Bucuria Vieții”, urmată 
de Procesiunea Luminilor pe traseul: Sala Palatului ‒ Calea Victoriei ‒ Piața Națiunile Unite ‒ Dealul Mitropoliei.        

- duminică, 4 septembrie 2016, ora 09.00, tinerii vor participa la Sfânta Liturghie oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh 
Daniel,  în fața Catedralei Mântuirii Neamului. La final, Părintele Patriarh Daniel va adresa un mesaj celor prezenți.  

În încheiere,  ştafeta evenimentului va fi predată Arhiepiscopiei Iaşilor, viitoarea organizatoare a Întâlnirii Tinerilor 
Ortodocşi.                                                                                             (Biroul de Presă al Patriarhiei Române   şi  www.ito2016.ro) 

29 august – Tăierea capului Sf.Ioan Botezătorul - Luna august, ca ultima lună a anului bisericesc, este  luna 
evenimentelor ultime, legate de a doua venire, cea întru slavă, a Mântuitorului Iisus Hristos, Judecătorul viilor şi al morţilor, 
când Maica Domnului, stând de-a dreapta Mântuitorului, mijloceşte cu rugăciunile ei milostive pentru mântuirea lumii, 
iar Sf.Ioan Botezătorul, stând de-a stânga Mântuitorului, se roagă pentru cei ce s-au pocăit, dar n-au mai trăit pe pământ ca 
să arate faptele sau roadele pocăinţei lor, aşa cum se vede în icoana Deisis (a Judecăţii de Apoi), sau pe catapeteasma Sf,Altar 
(unde în dreapta lui Hristos stă Maica Domnului iar la dreapta ei Sf.Ioan Botezătorul). Noi nu cunoaştem în care zi anume a 
adormit Maica Domnului, nici în care zi a fost decapitat Sf. Ioan Botezătorul, dar Biserica a rânduit cu înţelepciune ca aceste trei 
sărbători să fie cuprinse în aceeaşi lună ultimă a anului bisericesc (august) având semnificaţii deosebite legate de taina Învierii 
universale şi de taina Judecăţii universale. Nimeni nu intră în Împărăţia cerurilor fără pocăinţa propovăduită de Sf.Ioan 
Botezătorul. Această teologie a icoanei Deisis (a Judecăţii de Apoi), care leagă laolaltă taină lui Hristos Cel Preaslăvit, taina 
Maicii Domnului - Rugătoarea, care trece prin moarte şi apoi se mută la cer cu trupul, şi taina pocăinţei propovăduită de Sf.Ioan 
Botezătorul cu preţul vieţii sale pământeşti, reprezintă taina mântuirii noastre. Nimeni nu se poate mântui în ziua Judecăţii de 
Apoi fără rugăciunile Maicii Domnului şi ale Bisericii pe care ea o reprezintă iconic, şi nimeni nu poate intra în Împărăţia 
cerurilor fără pocăinţa propovăduită de Sf.Ioan Botezătorul până la moartea să jertfelnică. Maica Domnului şi Sf.Ioan 
Botezătorul se roagă lui Hristos în ziua Judecăţii universale mai ales pentru cei ce s-au pocăit, dar nu au mai avut timpul necesar 
pentru a săvârşi faptele pocăinţei ca o confirmare a schimbării interioare sufleteşti. Este vorba de cei asemenea tâlharului de pe 
cruce care s-a pocăit şi a zis: “Pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni întru Împărăţia Ta”.            (P.F. Daniel, Patriarhul BOR) 




