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 În vremea aceea Iisus a văzut mulţimea de oameni şi I s-a făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a 

făcut seară, ucenicii au venit la El şi I-au zis: Locul este pustiu şi vremea, iată, a trecut; deci, dă drumul mulţimilor ca să 

se ducă în sate să-şi cumpere mâncare. Iisus, însă, le-a răspuns: N-au trebuință să se ducă; daţi-le voi să mănânce. Iar ei 

I-au zis: Nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti. Și El a zis: Aduceţi-Mi-le aici. Și poruncind să se aşeze mulțimile pe 

iarbă şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti, și privind la 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 ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii. Și îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în 

corabie şi să treacă înaintea Lui pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor.                         (Matei 14, 14-22) 

Tot ce ne dă Dumnezeu ne dă cu un scop clar: să ne ridice mintea, sufletul, inima spre El, spre Împărăţia Lui; şi 

noi vedem invers: la tot ce ne dă Dumnezeu zicem: „A, uite, ne-a dat pâine! Acum avem frigiderele pline, avem cu ce ne 

îmbrăca, ce bun e Dumnezeul nostru!” Dar să ştiţi că nimic din cele pământeşti pe care ni le-a dat Dumnezeu nu ni le-a dat 

[doar] pentru aceasta. Ni le-a dat ca să înţelegem bunătatea Lui cerească, veşnicia Lui! 

Ei, la fel se întâmplă şi cu înmulţirea pâinilor. Această înmulţire se aseamănă foarte mult şi prefigurează foarte clar 

Sfânta Împărtăşanie. Bunăoară, vedeţi gesturile pe care le face Hristos: ia pâinile, mulţumeşte, le binecuvântează, le 

frânge și le împarte. La fel face și la Cina cea de Taină: mulţumeşte, binecuvântează şi le împarte ucenicilor. La fel, în 

Emaus, cu Luca şi Cleopa: mulţumeşte, binecuvântează şi le frânge. Părinţii Bisericii spun mai mult: că cele cinci pâini 

arată foarte limpede că Domnul vrea să-i împărtăşească pe oameni cu trupul și cu sângele Lui, pentru că cele cinci pâini ar fi 

simbolul celor cinci simţuri omeneşti, iar cei doi peşti – şi vă aduceţi aminte că în epoca primară peştele era unul dintre cele 

mai importante simboluri creştine – arată că Hristos îi împărtăşeşte pe oameni și cu viaţa Sa dinainte, şi cu viaţa Sa de 

după Înălţarea Sa la ceruri. Adică Domnul vrea să arate că El este stăpân şi asupra vieţii, şi asupra morţii. Şi Sfânta 

Împărtăşanie vrea să ne înalţe nouă şi trupul și sufletul spre cer. Împărtăşania Îl leagă pe Hristos de noi, prin faptul că 

Trupul şi Sângele Său sunt şi în noi, iar când El va învia va putea să se lege de Acest Trup şi Sânge al Său din noi și să ne 

învieze și pe noi pentru a trăi viaţa cea veşnică. Dar uitaţi-vă cum oamenii au transformat chiar şi acest lucru în ceva 

pământesc: vin oamenii la Împărtășanie şi iau Sfânta Împărtășanie ca pe ceva pământesc. 

Tocmai de aceea aş vrea să înţelegem că viaţa lui Dumnezeu nu este o viaţă cu reguli [in sens de “proceduri” fixe si 

neaparat exterioare de dobandire a mantuirii, “retete”, n.n.]. De multe ori oamenilor le-ar fi foarte simplu să li se spună: 

„Dom’le, citeşte în fiecare zi o oră din Scriptură. Te rogi încă o oră, te duci şi te împărtăşeşti şi mântuirea ţi-e rezolvată”.  

Nu asta vrea Dumnezeu să facă, nişte roboţei teleghidaţi pe care să-i ducă în Împărăţia Lui Dumnezeu, ci El vrea să ne 

schimbe nouă viaţa total. Şi oamenii parcă numai asta nu vor! Doamne, facem orice, executăm orice porunci ne dai, 

numai nu ne pune să ne schimbăm viaţa!Pentru că asta înseamnă ca tot să trăieşti de aici înainte cu Hristos. De multe ori 

oamenii zic: „Păi eu mă duc la Biserică! Unde greşesc? Nu curvesc, nu mă îmbăt, nu fumez… Unde greşesc?” Greşim 

pentru că nu avem viaţă în noi, nu trăim cu adevărat în toată plenitudinea viaţa împreună cu Hristos, pentru că 

vedem și noi lucrurile acestea ca nişte teleghidaţi. Doamne, noi am executat ceea ce ne-au spus părinţii. Dar în viaţa noastră, 

în sinele nostru, în inima noastră, cât de dragi ne sunt lucrurile acestea? 

Uitaţi-vă la cei cinci mii de oameni: de dimineaţa până seara L-au ascultat pe Hristos și nu s-au plictisit, dar ei n-au zis 

nimic, ci ucenicii au venit și au spus Doamne, slobozeşte-i. Sau gândiţi-vă la Petru, Iacov și Ioan pe muntele 

Taborului: Doamne, bine este nouă să fim aici. Să facem trei colibe, nu mai plecăm de aici. De câte ori v-aţi gândit aşa la 

Sfânta Liturghie: „Vreau să nu se mai termine Liturghia asta! Mă simt ca în rai aici şi nu vreau să se mai termine!”? Dar 

aceste lucruri se întâmplă nu din cauza că El ar fi altfel, că n-ar fi în aceeaşi strălucire ca pe muntele Taborului, că 

nu ar avea aceeaşi putere cuvintele Scripturii! E din cauza noastră, că ochii noştri s-au închis duhovniceşte şi noi 

vedem numai lumeşte. Pentru că suntem prea legaţi de lucrurile acestea pământeşti, materiale, prea ne-am legat inima de 

ele. De aceea zice Sfântul Apostol Pavel : „Dacă aţi înviat împreuna cu Hristos, căutaţi cele de sus, nu cele de pe 

pământ!” Prea mult căutăm cele de pe pământ. Chiar şi în cuvintele pe care le ascultăm, vrem să ne delectăm mintea cu 

lucruri inteligente, cu filosofii extraordinare. Să ştiţi, chiar și explicaţiile acestea, dacă nu ne provoacă la viaţa adevărată, la 

schimbarea vieţii noastre, nu sunt de niciun folos. 

      Hristos nu vine nici să stârpească foamea de pe pământ, nici frigul, nici boala, nici suferinţa, ci vine să ne înveţe 

cum să trecem prin ele şi să vedem Împărăţia lui Dumnezeu dincolo de ele. Vine să ne deschidă ochii sufleteşti ca să 

neglijăm lucrurile pământeşti, chiar să râdem de ele. Ucenicii aveau doar cinci pâini și doi peşti. Noi avem fiecare câte 

puţin, cred că nimeni nu poate să spună că nu are chiar nimic, că Dumnezeu ne-a dăruit fiecăruia câte ceva, măcar o vorbă 

bună, măcar o mână cu care să mângâiem sau să ştergem sudoarea de pe fruntea cuiva, măcar recunoștința noastră faţă de 

semenii noştri, să ne rugăm împreună cu cineva drag, chiar să facem o mâncare bună, chiar să ştim să facem curăţenie. Să le 

facem ca pentru Hristos pentru semenii noştri şi atunci cu siguranţă că Dumnezeu nu numai că va primi darul nostru, ci 

El însuşi Se va coborî și le va înmulţi şi ne va face să petrecem aici, pe pământ, în Împărăţia lui Dumnezeu şi după aceea, 

după ce vom trece pragul morţii, nu va fi pentru noi decât o schimbare de vedere. Amin.                       Pr. Claudiu Melean  



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                          Programul săptămânii   11 august –  18 august 2019 
 

Duminică            11 august           8 - 12 - Sf.Liturghie (Înmulţirea pâinilor) – Pr.Ticu 

Duminică            11 august         18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

Luni                    12 august         18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

Marți                  13 august         18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Ticu 

Miercuri             14 august           9 - 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Ticu 

Miercuri             14 august         18 - 20 - Vecernia şi Prohodul Maicii Domnului 

Joi                       15 august           8 - 12 - Sf.Liturghie (Adormirea Maicii Domnului) – Pr.Ticu 

Joi                       15 august         18 - 19 - Acatistul Sf.Martiri Brâncoveni - Pr.Dragoş 

Vineri                 16 august           8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Martiri Brâncoveni) – Pr.Dragoş 

Vineri                 16 august         18 - 19 - Acatistul Sf.Gheorghe - Pr.Dragoş 

Sâmbătă             17 august           8 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți – Pr.Dragoş 

Sâmbătă             17 august          18 - 19 -  Vecernia Duminicii a IX-a după Rusalii – Pr.Dragoş 

Duminică            18 august           8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Părinţi de la cele 7 Sinoade; Umblarea pe mare) – Pr.Dragoş 

Duminică            18 august         18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

 

     Duminică, 11 august – Sf.Nifon, patriarhul Constantinopolului. 

           Joi, 15 august – Adormirea Maicii Domnului; 

                  Vineri, 16 august – Sf. Martiri Brâncoveni; Sf.Cuv.Iosif de la Văratec. 

                              Sâmbătă, 17 august – Sf.Gheorghe Pelerinul; 

ANUNŢ- Cu ocazia hramului de vară al Bisericii Sfântul Gheorghe-Nou, SFINȚII 

MARTIRI BRÂNCOVENI (16 August), icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului 

“ÎNDRUMĂTOAREA” de la Mănăstirea Ostrov, Arhiepiscopia Râmnicului, va fi 

purtată în pelerinaj, la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou, începând de miercuri,         

14 August 2019, ora 17:00, în ajunul prăznuirii Adormirii Maicii Domnului.   Sfântul 

odor va rămâne în pridvorul bisericii, ctitorie a Sfântului Martir Constantin 

Brâncoveanu, până pe data de 16 August ora 22:00.     Preot Paroh Emil Cărămizaru 

 

                                 Vineri, 16 august - Sfântul Cuvios Iosif de la Văratec s-a născut în jurul anului 1750, în satul Valea  

                          Jidanului din Transilvania, în sânul unei familii de oameni trăitori ai dreptei credințe. Familia cuviosului  

                          face parte din grupul acelor familii care s-au mutat însă în Moldova din cauza numeroaselor persecuții la  

                          care erau supuși românii ortodocși din Transilvania de către exponenții dominației austriece și ai uniatiei.  

                                 Încă de tânăr, a hotărât să urmeze calea vieții monahale. Devine ucenic al Sfântului Paisie  

                          Velicicovschi, pe când acesta se afla la Mănăstirea Dragomirna.    

                                  Documente ale vremii arată că pe la anul 1779, Cuviosul Iosif era îndrumător duhovnicesc la Schitul  

                           Pocrov de lângă Mănăstirea Neamț, și povățuitor al maicilor de la schiturile Gura Carpenului și Durău.  

 După o vreme s-a retras în pustie, trăind ca sihastru în pădurile din apropierea Schitului Sihla. Acolo s-a nevoit mulți 

ani în post și rugăciune, împreună cu doi ucenici ai săi, Gherman și Gherontie. Locuința Cuviosului Iosif și a ucenicilor săi era 

formată din trei chilii de lemn și pământ, așezate într-o poiană, alături de un mic paraclis. Bătrânul cobora din pustie 

foarte rar. Hrana și-o procurau din fructele de pădure și din legumele cultivate în jurul chiliilor.   

 După anul 1785, cu povățuirea Starețului Paisie și cu binecuvântarea chiriarhului, Cuviosul Iosif a fost rânduit să pună 

bazele Mănăstirii Văratec, împreună cu maica Olimpiada, iar mai apoi și Nazaria, ucenicele sale duhovnicești de la 

Schitul Durău.  Sfântul Iosif este cel dintâi duhovnic al Mănăstirii Văratec și, totodată, unul dintre ctitorii acestei vetre 

monahale. Între ctitorii se numără cele două biserici de la începutul mănăstirii, al celei din lemn (1785) și apoi din zid (1808-

1812), ambele cu hramul "Adormirea Maicii Domnului".  

 Printre ucenicii săi se număra și Ieromonahul Irinarh Rosetti, care, după ce a întemeiat, cu binecuvântarea și sprijinul 

Mitropolitului Veniamin Costachi, Mănăstirea Horaița, a plecat în Țara Sfântă, unde a ctitorit biserica de pe Muntele Tabor.  

Mai înainte de obștescul sau sfârșit, Cuviosul Iosif a prevestit că vor veni tulburări mari și răzmerițe peste țara 

Moldovei. Satele și mănăstirile vor fi jefuite, Mănăstirea Neamț va rămâne un timp pustie, iar celelalte-Agapia, Secu, 

Sihăstria și Văratec-vor fi arse de foc. Această profeție a ieroschimonahului Iosif Pustnicul s-a împlinit în toamna anului 

1821, în timpul răscoalei eteriste.  Sfântul Cuvios Iosif a trecut la cele veșnice pe 28 decembrie 1828, fiind înmormântat în 

pronaosul Bisericii "Adormirea Maicii Domnului" de la Mănăstirea Văratic.                                     www.crestinortodox.ro  

   

 

 
 

 

15 august – Adormirea Maicii Domnului : „Pe Născătoarea de Dumnezeu, cea în rugăciuni neadormită şi în 

folosinţă nădejde neschimbată, mormântul şi moartea nu au ţinut-o, căci ca pe Maica Vieţii, la viaţă a mutat-o Cel 

care S-a sălăşluit în pântecele ei cel pururea fecioresc.”      (Condac la Praznicul Adormirii Maicii Domnului) 

17 august – Sf.Gheorghe Pelerinul  - Pravila lui așa era: noaptea dormea cel mult trei ore în chilia 

sa din turn, apoi, în biserică, înălța rugăciuni către Dumnezeu și făcea sute de metanii. Ziua străbătea străzile 

orașului, șoptind neîncetat psalmi, desculț și cu capul descoperit, vara și iarna. Nu se întorcea până nu 

sfârșea toată Psaltirea de rostit într-o zi. Lunea, miercurea și vinerea nu mânca nimic, până a doua zi. Iar 

dacă era praznic împărătesc, gusta ceva seara. În celelalte zile mânca o dată pe zi. Vorbea cu oamenii numai 

despre Dumnezeu și viața duhovnicească, iar când nu vorbea cu limba și buzele, propovăduia prin tăcerea sa 

desăvârșită, mărturisitoare și adâncă, purtând totdeauna în brațele sale fie Evanghelia, fie Psaltirea. 
 




