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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) 

După părerea mea, munții despre care se vorbește 

aici reprezintă puterile diavolilor, care-și au ființa 

într-un izvor de răutate și fiind astfel, își găsesc 

adăpost în sufletele unor oameni. Iar atunci când 

cineva  are o credință atât de mare, încât nu mai pune 

la îndoială nimic din ceea ce se află în Sfânta Scriptură 

și are o credință ca cea a lui Avraam, care a crezut atât 

de mult în Dumnezeu, încât i s-a socotit credința ca 

dreptate (Fac. 15, 6), atunci credința acelui om se 

aseamănă cu un grăunte de muștar. Un om cu o 

asemenea credință care va spune acestui munte, adică 

duhului mut și surd din cel care era numit 

lunatic, mută-te de aici dincolo, se va muta. Asta 

înseamnă că se va muta în văzduh din persoana pe care 

o chinuiește. Pavel, luând aceasta ca punct de plecare, 

spune cu o autoritate apostolească: Dacă veți avea 

credință încât să mutați și munții (1 Cor. 13, 2). Pentru 

că cel care are o asemenea credință, cât un grăunte de 

muștar, poate muta și alte lucruri asemenea muntelui și 

nimic nu va fi cu neputință pentru acea persoană. 

Dar să cercetăm și aceste cuvinte: Acest neam de 

demoni cu nimic nu poate ieși, decât numai cu 

rugăciune și cu post (Mc. 9, 29). Dacă în toată vremea 

trebuie să ne îngrijim de vindecarea celor care au 

astfel de slăbiciuni, nu trebuie să o facem vorbind, 

întrebându-l sau implorându-l să iasă ci vom izbuti 

doar rugându-ne pentru el și prin arma postului 

nostru, vom putea fi încrezători, că vom alunga 

duhul.                 

                             Origen, Comentariu la Matei 13.7  

                                                   www.doxologia.ro  

Cea mai grea boală nu este cea trupească, ci cea sufletească, 

pentru că pierde şi trupul şi sufletul. Cea mai grea demonizare 

a omului nu este epilepsia, care chinuieşte numai trupul, ci este 

înrobirea omului de patimi ucigătoare de suflet. Un om stăpânit 

de beţie şi desfrâu este un om posedat de diavoli. Pentru aceea este 

mai greu de vindecat un beţiv, un desfrânat, un ucigaş, sau un 

om stăpânit de ură, de lăcomie, invidie, decât un om chinuit de 

un duh necurat, cum este copilul din Evanghelia de astăzi. 

Întristarea noastră este că, astăzi, numărul credincioşilor tineri şi 

bătrâni stăpâniţi de asemenea patimi este cu mult mai mare ca 

odinioară. Înclinarea oamenilor tot mai mult spre beţie şi desfrâu, 

spre necredinţă şi grupări sectare, spre egoism, divorţ şi ucidere ne 

îngrijorează din ce în ce mai mult. Ba acest fenomen se extinde 

mai ales în rândurile celor tineri, în ultimii ani, prin filmele de 

groază care duc la crimă şi filmele imorale care împing, în masă, 

la păcate pe atâţia tineri care cad pradă acestor droguri diabolice, 

străine de sufletul, de credinţa şi cuminţenia neamului nostru. 

Dumneavoastră, fraţi creştini, în calitate de fii ai Bisericii lui 

Hristos, de părinţi, de fraţi şi educatori de copii, aveţi mare grijă 

cum vă creşteţi copii pe care vi i-a dat Dumnezeu! Nu-i ucideţi 

înainte de naştere prin avort, nici după naştere prin sminteală 

şi lipsa de educaţie religioasă! Nu-i lăsaţi pradă beţiei, 

necredinţei şi desfrâului la vârsta tinereţii! Sunt copiii 

dumneavoastră, dar sunt şi copiii lui Hristos, care ne zice: 

“Lăsaţi copiii să vină la Mine!“ (Luca 18, 16). Aveţi grijă de copiii 

ce vi i-a dat Dumnezeu! Vom da împreună greu răspuns pentru ei, 

pentru fiecare suflet pierdut, furat, ucis de diavolul. 

Duceţi-i regulat la biserică, la rugăciune, la spovedanie, la Sfânta 

Împărtăşanie. Puneţi-le la îndemână cărţi creştineşti de zidire 

sufletească şi scăpaţi-i de desfrâu şi necredinţă. 

Părintele Ilie Cleopa - https://www.crestinortodox.ro 

Au mărturisit toţi credincioşii că în rugăciune uită de durere, pentru că în rugăciune faci legătura între adâncul din tine 

şi adâncul dumnezeiesc. Nu uitaţi! Aşa au suferit martirii; pentru că stricăciunea, păcatul, nu ajung până la adânc, până 

la ultima adâncime. "Dumnezeu a pus în vistierii adâncul" - reţineţi ideea aceasta! 

Suferinţa se manifestă în straturile superficiale, nu în ultima adâncime. Dacă mintea mea, atenţia mea e îndreptată 

numai spre locul durerii, acolo unde e boala, atunci eu rămân pironit în boală. Dar dacă eu reuşesc prin rugăciune să 

refac legătura adâncului din mine (ultima adâncime) cu Dumnezeu, durerea se estompează; şi gândurile negre dispar. 

Aşa l-a îndemnat Ava Dorotei pe Dositei: "Roagă-te! Roagă-te!" Şi în fiecare zi venea: "Înalţă-te dincolo de lume, dincolo 

de durerile lumii, dincolo de patimile ei! Înalţă-te!" După câteva zile însă, venind şi privindu-l în suferinţa lui, totuşi îl vede 

cu faţa mai senină, liniştită: "Dositei, Dositei! Înalţă-ţi inima, cugetul!". Şi Dositei a putut răspunde, tremurând: "Nu mai e 

nevoie să mă înalţ. Nu mă mai înalţ eu, pentru că a coborât El la mine". Şi din înălţimea Lui a coborât, aşa cum a făcut 

Dumnezeu totdeauna, şi mai ales în Fiul Său a coborât, "căci aşa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său L-a dat ca toţi 

cei ce cred în El să nu piară". 

Toţi care credem în El să nu pierim! Şi toată lumea să creadă! Ca astfel să avem viaţa de veci! Amin.  

Părintele Constantin Galeriu – wwwcrestinortodox.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                         Programul săptămânii   25 august –  1 septembrie  2019 
 

Duminică            25 august           8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea lunaticului) – Pr.Ticu 

Luni                    26 august         18 - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marți                  27 august  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri             28 august            9 - 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Ticu 

Miercuri             28 august          18 - 19 -  Vecernia Tăierii capului şi acatistul Sf.Ioan Botezătorul – Pr.Ticu 

Joi                       29 august           8 - 12 - Sf.Liturghie (Tăierea capului Sf.Ioan Botezătorul) – Pr.Ticu 

Vineri                 30 august           9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri                 30 august         18 - 19 - Acatistul Sf.Gheorghe - Pr.Ticu 

Sâmbătă             31 august           8 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți – Pr.Ticu 

Sâmbătă             31 august          18 - 19 -  Vecernia Duminicii a XI-a după Rusalii – Pr.Dragoş 

Duminică      1 septembrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Pilda datornicului nemilostiv) şi Parastas Pr.Aurel  – Pr.Dragoş 

Duminică      1 septembrie         18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Dragoş 

 

  Marţi, 27 august – Sf.Cuv.Pimen cel Mare; 

             Miercuri, 28 august – Sf.Cuv.Moise Etiopianul; Sf.Ana proorociţa; 

                       Joi, 29 august – Tăierea capului Sf.Ioan Botezătorul; 

                              Vineri, 30 august – Sf.Ier.Varlaam, Mitropolitul Moldovei şi Sf.Cuv.Ioan de la Râşca; 

                                        Duminică, 1 septembrie – Începutul Anului bisericesc; Sf.Cuv.Dionisie Exiguul; 

Marți, 27 august – Sf.Cuv.Pimen cel Mare  
“A întrebat Avraam pe Avva Pimen, zicînd: “Cum ne luptă pe noi dracii?” Și i-a zis lui Avva Pimen: “Pe noi ne luptă 

dracii? Nu se luptă cu noi, cîtă vreme facem voile noastre. Că voile noastre s-au făcut draci și ei sînt care ne necăjesc pe 

noi, ca să le împlinim. Iar de voiești să știi cu cine s-au luptat dracii, apoi află că cu Moise și cu cei asemenea lui“. 

Miercuri, 28 august – Sf.Cuv.Moise Etiopianul (322-407) a fost în tinerețe tâlhar la drumul mare, iar mai apoi, 

pocăindu-se, s-a făcut iubitor de defăimare de sine în Schit, sub ascultarea Avvei Isidor cel Mare și a Avvei Macarie.   

 De prea multe ori, se întâmplă că decupăm și luăm numai ce ne convine din viețile sfinților, ca și din Evanghelie, 

din canoane și din scrierile Sfinților Părinții, iar așa se întâmplă că, cel mai adesea, rămânem cu detalii sau cu părți 

accesorii ale unei pildă sau învățături și sacrificăm exact esența, principalul. Și în cazul Sfântului Moise Etiopianul, 

esențiale după întoarcere sunt căința și smerenia sa profunde și uluitoare și lupta sa totală, necruțătoare cu păcatul, cu 

patimile, mergând până la cele mai mici urme ale patimilor care îl urmăreau încă, prin amintiri!  

 Cu cine luptă, cu păcatul altora? Nu, ci cu propriul său “mort” din casă, pe care știa că nu-i ajunge vremea să-l 

plângă cât ar fi nevoie... Și când și cum a ajuns preot și învățător? Numai silit de alții, ajuns la vârstă deplinei maturități și 

curățiri duhovnicești. Și ce învață și atunci, cu umilință, pe ucenici? Să nu judece, să nu defaime, să fie smeriți, să își 

vadă de păcatele proprii și să și le plângă înaintea lui Dumnezeu, cu osteneală neprecupețită. Ce făcea, de asemenea, 

când alții îl vorbeau de rău sau îi aminteau de păcatele sale din tinerețe, pentru a-l smeri? Tăcea și se bucura lăuntric, 

întristându-se doar atunci când era lăudat...  

 Cam acesta era avva Moise. Nu un mare păcătos iertat printr-o întoarcere formală în Biserică și atât. Nu o căpetenie 

de răufăcători care, schimbând macazul, s-ar fi gândit să devina… tot o căpetenie, dar acum din ceata celor “buni”. Ci un 

tâlhar devenit sfânt prin ROADE VĂDITE DE POCĂINȚĂ, aduse nu peste noapte, ci prin zeci de ani de chinuri și 

osteneli sufletești și trupești asumate, prin deplină LEPĂDARE DE SINE, de voia și firea să îmbolnăvită de păcat, prin 

ASCULTARE ȘI SMERENIE DESĂVÂRȘITĂ, iar nu prin trâmbiţarea de sine.  

 Părinte Sfinte, curățește-ne și pe noi de negreala răutății, a fățărniciei și a trufiei din noi și nu ne lăsa pe niciunul să ne 

pierdem, fiind niște vameși cu apucături de farisei!                                                              www.cuvântul-ortodox.ro/ 

        Anunţ:  Duminică, 1 septembrie 2019, după Sfânta Liturghie, facem pomenirea de 15 ani, cu parastas, 

părintelui Aurel Samoilă. Dumnezeu să-l odihnească! 

Joi, 29 august - Dreapta proorociță Ana se trăgea din neamul Aserilor și era fiica lui Fanuel. Ea a trăit cu soțul său timp 

de șapte ani până la moartea acestuia. După moartea lui, Dreapta Ana a dus o viață strictă și pioasă, „neparasind Templul și 

slujindu-l pe Dumnezeu zi și noapte în post și rugaciune” (Luca 2, 37). Când Dreapta Ana avea 84 de ani, l-a văzut pe 

pruncul Iisus la Templul din Ierusalim. Fusese adus pentru a fi închinat lui Dumnezeu drept copil prim-născut conform 

legii mozaice. Dreapta Ana a auzit și cuvintele de profeție ale Sfîntului Simeon de-Dumnezeu-Primitorul spuse Prea Sfintei 

Născătoarei de Dumnezeu. Proorocița Ana împreună cu Sfântul Simeon au adus mărire lui Dumnezeu și au spus tuturor 

ca Mesia a venit în lume (Luca 2, 38). 

29 august – Tăierea capului Sf.Ioan Botezătorul -Sărbătoarea de azi o cinstim cu post, deoarece nu poți decât să te 

smerești, în pocăință și înfrânare, în fața tăvălugului nedreptății, ucigător de suflet și de trup. Dar asta doar pentru a ne hrăni 

sufletește în lupta ce ne așteaptă pe fiecare. Căci fiecare dintre noi vom fi chemați, într-un moment al vieții noastre, să fim 

Ioan sau Irod, sfânt sau păcătos. Deși marcată de întristare, ea rămâne o sărbătoare, adică o nădejde în triumfului 

binelui asupra răului, a unei judecăți divine, drepte și eterne, care să pună punct întunericului. O întristare care ne înalță. 

Este nădejdea martirilor în Înviere și, de ce nu, a strigătului de eliberare: „vom muri și vom fi liberi”. Căci Adevărul ne face 

liberi, pentru că Adevărul nu poate fi îngrădit sau nimicit. Aceasta este demnitate, nu nebunie, să crezi că lumescul decăderii 

poate fi învins, prin lumina virtuții.  Prin urmare, să nu cedăm compromisului, pentru a nu păți, asemenea lui Irod, 

nenorocirea de a subevalua în mod criminal pe semenul nostru, ucigându-l „cu fapta, cu gândul sau cu cuvântul”.        

Pr.Eugen Tănăsescu 




