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"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) 

Vorbele sutaşului ar trebui să fie "lumânarea" pe care fiecare din noi o aprinde în fata iconostasului atunci când se roagă, 
dar probabil ne este greu să contemplăm la frumuseţea imaginii în care Domnul discuta cu mine. Frumuseţea legăturii dintre 
noi şi El este şi faptul că vorbeşte fiecăruia pe nivelul de înţeles al lui, cu aceeaşi dragoste pentru toţi şi se coboară la 
măsura noastră duhovnicească. 

Grija şi speranţa cu care sutaşul se apropie de Mântuitorul, îndemnat fiind de compătimirea şi dragostea pe care o are 
pentru sluga din casa lui, fac lucrătoare credinţa pe care o purta în suflet şi devine vizibilă pentru cei din jur prin dialogul 
avut cu Hristos. Şi el cere cu credinţa "fără să aibă nici o îndoială, pentru că cine se îndoieşte este asemenea valului mării, 
mişcat de vânt şi aruncat încoace şi încolo" (Iacov 1,6). 

Iar mărturisirea plină de smerenie şi cunoaşterea realităţii ce-l înconjoară pun într-o lumină oglinditoare pentru noi această 
nevrednicie caracteristică nouă tuturor. Oricât de mare ar fi ea şi indiferent de poziţia noastră socială, asta nu îl 
împiedică pe Hristos să stea la discuţie cu fiecare dintre noi. Cuvintele folosite în dialogul ce reprezintă punctul de 
pornire al unei relaţii, "sunt, în realitate, imagini ale sufletelor noastre. Căci, aşa cum răul arată izvorul de unde provine; 
aşa şi cuvântul caracterizează inima în care l-a îmbrăţişat" (Sf. Vasile cel Mare). 

Sinceritatea prin care ne exprimăm şi comunicăm cu cel de lângă noi ajunge la inima celuilalt căci este parte a adevărului 
despre cele dinlăuntru ale noastre. Nu adevărul ne împiedică să comunicăm, ci minciuna în nebunia ei de a fi stăpână peste 
noi şi trăirile noastre. 

Dacă acum o săptămână încercam să analizăm grijile vieţii, iată că acum prin buna- întocmire şi rânduială a pericopelor 
evanghelice ce se citesc în fiecare duminică în biserici, ne este pusă în faţa ochilor imaginea omului ce "stă" peste 
semeni şi are grijă celor pe care îi "stăpâneşte". Poate că ar trebui să fie modelul după care cei ce conduc, cei ce slujesc şi 
noi toţi ar trebui să trăim. 

Realitatea în care trăim, din păcate este înrobită mândriei care ne caracterizează, şi o îngrijim prin comportamentul nostru 
modelat după patimile noastre. Şi totuşi, dacă sutaşul îndrăzneşte din credinţă, atunci şi noi putem! Ce ne lipseşte?. 
Există şi un alt aspect al vieţii prin care trecem şi este legat de cei cu care suntem înconjuraţi, şi anume faptul că cerem şi 
(poate) ni se va da. Cerem şi oferim, însă din imaturitatea noastră duhovnicească am rămas numai la prima parte: cerem! 
Bineînţeles că a cere nu este un păcat, dar trebuie luată în considerare şi nevoia celor de lângă noi. Tot aşa cerem şi de 
la Domnul şi din câte se pare trei sunt răspunsurile la rugăciunile noastre: "Da", "Nu", "Aşteaptă". Cel mai potrivit este al 
treilea! Dar să nu uităm faptul că Dumnezeu Tatăl încearcă să păstreze un echilibru şi o armonie în relaţiile dintre noi 
oamenii.  
Şi tot la fel, nu e păcat că nu primim cele cerute; trebuie să fiu încredinţat "că toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de 
sus este, pogorându-se de la Părintele luminilor." (Iacov 1,17). Oare ceea ce am acum le privesc ca daruri de la 
Dumnezeu? Neapreciind aceste daruri, voi fi în stare să apreciez pe cele ce le cer? 

În a doua Epistolă, Sfântul Apostol Petru scrie: "pentru aceasta puneţi şi din partea voastră toată sârguinţă şi adăugaţi la 
credinţa voastră fapta bună; iar la fapta bună, conştiinţa; la conştiinţă, înfrânarea; la înfrânare, răbdare; la răbdare, 
evlavia; la evlavie, iubirea frăţească; iar la iubirea frăţească, DRAGOSTEA".              

Arhim. Siluan Visan - www.crestinortodox.ro 

Sutașul din Evanghelia de astăzi ne vorbește despre puterea cuvântului mobilizator, dar cere de la Iisus cuvântul Său 
vindecător, dătător de sănătate și aducător de bucurie. De aceea, trebuie să folosim cu toată responsabilitatea cuvântul, 
deoarece cuvântul poate răni sau poate vindeca sufletește. Un cuvânt greu spus cuiva îl rănește sufletește, iar un cuvânt bun 
spus cuiva îi poate vindeca răni ascunse și schimba stări sufletești. Cuvântul poate răni, dar cuvântul poate și vindeca: un 
cuvânt bun, de încurajare, un cuvânt de îmbărbătare, un cuvânt de prețuire adresat celui care a fost rănit, celui care a fost 
umilit poate să îi schimbe starea sufletească, relația lui cu semenii și modul său de a trăi viața. De aceea, trebuie să ne 
gândim nu numai la bolnavii imobilizați la pat, ci și la cei care suferă pentru că sunt răniți sufletește. Să ne gândim 
cum folosim cuvintele: rănim sau vindecăm prin cuvinte? Disprețuim sau prețuim? Coborâm sau ridicăm pe semenii noștri 
prin cuvinte? Îndreptăm sau îndepărtăm când facem observație oamenilor folosind cuvântul?Evanghelia de astăzi ne 

cheamă să folosim cuvântul doar pentru a vindeca, pentru a ridica, pentru a îndrepta, pentru a ajuta, pentru a întări 
comuniunea oamenilor cu Dumnezeu și întreolaltă, spre slava Preasfintei Treimi și spre a noastră mântuire. Amin!  

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel - https://basilica.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                              Programul săptămânii   14 iulie –  21 iulie 2019 
 

Duminică            14 iulie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea slugii sutaşului) – Pr.Dragoş 

Duminică            14 iulie         18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Ticu 

Luni                    15 iulie         18 - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marți                  16 iulie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri             17 iulie           9 - 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi                        18 iulie   

Vineri                  19 iulie           9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri                  19 iulie          18 - 19 - Vecernia şi acatistul Sf.Prooroc Ilie Tezviteanul – Pr.Ticu 

Sâmbătă              20 iulie           8 – 12 - Sf.Liturghie (Sf.Prooroc Ilie) şi pomenirea celor adormiți – Pr.Ticu 

Sâmbătă              20 iulie          17 - 18 -  Vecernia Duminicii a V-a după Rusalii – Pr.Dragoş 

Duminică            21 iulie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea celor doi demonizaţi de la Gadara) – Pr.Dragoş 

Duminică            21 iulie         18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Dragoş 

 

      Duminică, 14 iulie – Sf.Cuv.Nicodim Aghioritul. 

                Luni, 15 iulie – Sf.Vladimir, Luminătorul Rusiei; 

                      Miercuri, 17 iulie – Sf.M.Mc.Marina; 

                          Joi, 18 iulie – Sf.M.Mc.Emilian de la Durostor; 

                                Vineri, 19 iulie – Sf.Cuv.Macrina, sora Sf.Vasile cel Mare; 

                                    Sâmbătă, 20 iulie – Sf.Prooroc Ilie Tesviteanul; 

                                         Duminică, 21 iulie – Sf.Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Sf.Cuv.Rafail şi Partenie; 

                                           14  iulie - Sf.Cuv.Nicodim Aghioritul     Cum să ne rugăm dacă ne-a biruit păcatul? 

                             Când diavolul ţine pe cineva în robia păcatului, el este mai zelos decât la orice a-l orbi şi a-l scoate din  

                          orice gând bun care l-ar face să-şi cunoască viaţa lui cea nenorocită. Nu numai că îl scoate din orice  

                          gând  ce l-ar duce la convertire şi la pocăinţă, punându-i în mintea lui alte gânduri rele şi potrivnice, ci  

                          şi cu  uneltiri gata şi cu prilejuri imediate îl face să cadă adesea în acelaşi păcat ori în altele mai mari.  

                          Din acestea  mizerabilul păcătos iese mai întunecat şi mai orbit, încât această orbire îl aruncă în 

prăpastia păcatului şi de la starea de compătimire, de la orbire trece la un păcat mai mare, încât mai toată viaţa lui ticăloasă 

se mişcă într-un cerc vicios până la moarte, dacă Dumnezeu nu se va îngriji să-l mântuiască prin harul Său. 

Deci cel ce se află în această stare nenorocită, dacă voieşte a se însănătoşi, trebuie să primească cât mai repede posibil 

acel gând şi acea inspiraţie care-l cheamă de la întuneric la lumină, de la păcat la pocăinţă şi trebuie să strige din toată 

inima către Făcătorul său: „Domnul meu, ajută-mi, ajută-mi degrabă şi nu mă mai lăsa în acest întuneric al păcatului!”. 

Dar să nu înceteze a repeta această strigare şi îndată, de-i posibil să ceară ajutor şi sfat ca să se poată elibera de vrăjmaşi; 

iar de nu se poate ridica repede, să alerge cu toată bărbăţia la Iisus cel Răstignit, să cadă la sfintele Lui picioare cu faţa la 

pământ şi la Născătoarea de Dumnezeu Maria, cerând îndurare şi ajutor. In această bărbăţie stă toată biruinţa. 

                                                          (Nicodim Aghioritul, Războiul nevăzut, Editura Egumenița, Galați, pp. 106-107) 

 

                                                    20 iulie – Sf.Prooroc Ilie Tesviteanul   

                                            Lumea idolatră în care a trăit Sfântul Prooroc Ilie nu se deosebeşte de cea în care trăim noi  

                                          astăzi. Păcatele osândite de Sfântul Ilie atunci: necredinţa, ura, idolatria, mândria, silnicia,  

                                          minciuna, răpirea bunurilor altuia, nedreptatea, desfrâul sub toate formele lui, iubirea faţă de  

                                          materie şi încrederea în bunurile pământeşti, sunt la fel de prezente şi în lumea noastră.   

                                            Răul îşi are propovăduitorii lui. 

                                                       Idolii nu se mai numesc Baal şi Aşera, dar închinare li se aduce marilor staruri şi vedete 

de cinema, care în producţiile lor propagă ura, mânia, violenţa, răzbunarea, sexul, pornografia, alcoolismul, drogurile şi alte 

elemente care fac parte din lumea şi cultura păcatului. Ura şi mândria se arată prin aşa-zisa manifestare a personalităţii 

celor puternici, iar dreptul proprietăţii devine cult al egoismului şi orgoliului. Silnicia „rezistă cel mai tare”, minciuna 

numită„abilitate diplomatică”, cămătăria şi nedreptatea numită „sechestrare de bunuri”, desfrâul devenit 

industrie, avorturile, drogurile şi alte mari păcate pretind carte de identitate pe planeta pământ. 

Dacă păcatele, sub altă mască sunt aceleaşi, nici poziţia Sfântului Ilie, dacă ar trăi în vremea noastră, nu ar putea să fie 

alta. Dacă atunci, prin foamete şi secetă, prin minunea pogorârii focului din cer, şi prin uciderea preoţilor idolatri, a întors 

poporul Israel la închinarea Dumnezeului adevărat, astăzi, fiind prezent în Biserică prin duhul şi puterea lui. 

           Prin viaţa sa exemplară, sfântul Ilie ne învaţă să fim curaţi, sinceri, credincioşi, modeşti, cinstiţi, harnici, 

muncitori, rugători. Să iubim cumpătarea şi rugăciunea, ştiind că prin post se biruiesc patimile şi orice rău, iar prin rugăciune 

primim mângâiere de la Dumnezeu, mai ales atunci când nu mai avem nici o mângâiere omenească. 

      14 iulie 2019 – 52 de ani de la moartea lui Tudor Arghezi (n. 21 mai 1880, București) 

 Psalm 17:  Doamne, tu singur văd că mi-ai rămas... Dar şi Tu văd că-ncepi glumi cu mine. 

 Nu mai am suflet , nici inimă, nici glas. Îs buruiană. Sunt mărăcine. Tu rabzi să m-asuprească 

greu duşmanii. Aştept cu ceasul şi Tu rabzi cu anii. Mă ocolesc, privind încoace toţi,  

Parc-aş fi fost o gazdă de derbedei şi hoţi. Doamne, Tu singur văd că mi-ai rămas... 

 

         Arhim.Arsenie Papacioc (1914 – 2011) - Pe 19 iulie 2019, se împlinesc 8 ani de la plecarea la 

Domnul a părintelui arhimandrit Arsenie Papacioc (1914 – 2011), unul dintre cei mai cunoscuți și 

iubiți duhovnici ai Ortodoxiei.              “Să ştim să murim şi să înviem în fiecare zi … “ 

 

 

 

 




