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  "Intrând în corabie, Iisus a trecut şi a venit în cetatea Sa. Şi iată, I-au adus un slăbănog zăcând în pat. Şi Iisus, 

văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: Îndrăzneşte, fiule! Iertate sunt păcatele tale! Dar unii dintre cărturari ziceau în 

sine: Acesta huleşte. Şi Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetaţi rele în inimile voastre? Căci ce este mai 

lesne a zice: Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Scoală-te şi umblă? Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului pe 

pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta. Şi, sculându-se, s-a dus la casa sa. 

Iar mulţimile, văzând acestea, s-au înspăimântat şi au slăvit pe Dumnezeu, Cel care dă oamenilor asemenea putere".       

 (Matei 9, 1-8) 
 

Trăim liberi şi după voia noastră, căutam plăcerea fără să ne întrebăm ce este bun pentru noi, iar de cele mai multe 

ori uităm că Dumnezeu există până când o boala pune stăpânire pe noi şi ne vedem "puterea". 

Orice gest sau minune făcută de Mântuitorul pe acest pământ are scop didactic, încearcă să ne înveţe ceva. Spun 

"încearcă" pentru sunt mulţi dintre noi şi în ziua de astăzi care se îndoiesc de învăţătura Lui. Iar aceasta vindecare are ca 

scop "să ştiţi că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele" şi păcatul este pricina suferinţei. 

Problema nu este boală în sine, ci felul în care o întâmpinăm; adică dacă avem pace şi sănătate sufletească. Felul în 

care ne poziţionăm în faţa Domnului: primim cu pace sau începem să-L acuzăm de suferinţa noastră? 

De multe ori, noi cei "sănătoşi" suntem tentaţi să nu înţelegem taina mântuirii. Rămânem adesea credincioşi 

gândului că tot ceea ce ne bucură pe noi este bine, iar tot ceea ce ne întristează, este rău. Acum, cred şi mărturisesc că este 

exact invers: tot ce-i "rău" de fapt îmi face bine și tot ce-i "bine" îmi face rău. Îmi face rău pentru că mă îndepărtează de 

Dumnezeu. De multe ori mă gândesc că în viaţă nu trebuie să ne întrebăm "de ce?", în credinţă nu trebuie să existe dovezi 

şi în iubire nu există obstacole. 

Ca să înţelegem mai bine gândiţi-vă la starea de rugăciune şi râvna cu care ne rugăm înainte de a sta la masă şi starea de 

mulţumire după ce am mâncat. Pe cât de doritori eram să ne rugăm înainte de masă, pe atât de îngreunaţi ne simţim după. 

Mi se pare a fi duhul "progresului" de astăzi: ne ajută toată tehnologia aceasta, dar în acelaşi timp ne învaţă lenea şi 

dependența. Este o stare firească să uiţi de Dumnezeu atunci când îţi este bine, dar nu este indicată pentru sănătatea 

sufletească. De aceea unii Sfinţi Părinţi când nu erau bolnavi spuneau că i-a părăsit Dumnezeu, pentru că boala îi 

ţinea în rugăciune şi pocăinţă. 
"Există boli care ne curăţesc de păcate și boli care ne smeresc dorinţele" spunea Sf. Ioan Scărarul. Cu toate că boala 

este urmarea păcatului de cele mai multe ori, Dumnezeu o îngăduie spre folosul sufletesc al fiecăruia dintre noi. În 

timpul Sfintei Liturghii şi a celorlalte slujbe săvârşite în Biserică ne rugăm ca "cele bune şi de folos. sufletelor noastre de 

la Domnul să cerem"! Nu cele bune şi de folos trupurilor noastre, pentru că ceea ce are preţ la Dumnezeu este sufletul, 

căci spune Mântuitorul: "că ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă şi să-şi păgubească sufletul? Sau ce ar putea 

să dea omul în schimb pentru sufletul său?" (Marcu 8, 36-37). 

Păcatele sufleteşti de cele mai multe ori nu se văd. Trăim dând atenţie maximă felului în care ne comportăm în lume și 

lăsăm gândurile să dea năvală în sufletele noastre. Nu ne luptăm cu ele şi încet-încet pun stăpânire pe fiinţa noastră fără ca 

noi să opunem rezistenţă. Ar fi bine să mă întreb pe mine însumi câteodată: mă voi mântui prin viaţa pe care o duc 

acum? Când se bucură sufletul meu: în Domnul sau în lume? Trăiesc ca să mă pocăiesc, sau mă pocăiesc că trăiesc? 

Oricare ar fi răspunsul fiecăruia dintre noi, să nu uităm că dacă păcatul înseamnă rană sufletească şi trupească, Hristos 

înseamnă vindecare prin iertare şi împăcare. 

Păcatul poate fi şi o stare sufletească care la un moment dat se poate răsfrânge asupra trupului şi astfel durerea devine 

vizibilă. Rugăciunea nu va face altceva decât să cureţe rana, să îndrepte gândul către Dumnezeu şi "Harul Domnului 

nostru Iisus Hristos, cu dragostea Lui Dumnezeu Tatăl şi părtăşia Sfântului Duh" să fie cu noi cu toţi.  

Să nu cugetăm rele în sufletele noastre, ci acum să ne rugăm ca: "De neputinţele trupeşti şi de păcatele sufleteşti, pe 

cei ce vin cu dragoste către acoperământul tău cel dumnezeiesc, învredniceste-i să fie tămăduiţi, Născătoare de 

Dumnezeu, care ai născut nouă pe Mântuitorul Hristos" (tropar cântarea a 7-a Paraclisul Maicii Domnului).                                           

                                                                                            Arhim. Siluan Vișan – www.crestinortodox.ro/ 
 

 

Când ne pocăim, în stare de smerenie, post şi rugăciune, facem închinăciuni sau metanii mari şi mici, deoarece 

recunoaştem că suntem oameni căzuţi, aplecaţi prea mult spre cele trecătoare, spre pământ şi spre mormânt, dar şi 

că dorim să ne ridicăm spre cele cereşti şi veşnice. Când prin metanii mari ne închinăm cu faţa la pământ, tot corpul nostru 

participă la această stare de smerenie a recunoaşterii păcătoşeniei noastre, însă având şi speranţă sau încrederea că iubirea 

milostivă a lui Dumnezeu este mai tare decât păcatele noastre. Astfel, metaniile exprimă atât smerenia păcătosului, cât 

şi speranţa ridicării sau mântuirii lui. Toate aceste aspecte privind eliberarea sau învierea sufletului din moartea 

păcatului spre însănătoşirea vieţii spirituale sunt cunoscute şi recomandate de părintele duhovnicesc sau de 

duhovnic, care nu poate fi dascăl al pocăinţei pentru alţii, dacă nu este şi trăitor al ei pentru sine, pentru propria 

mântuire.                                           PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane – www.ziarullumina.ro 

http://www.crestinortodox.ro/


 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                           Programul săptămânii  19  iulie  –  26  iulie  2020 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea slăbănogului) –   Pr.Ticu 

    17- 18 - Vecernia și acatistul Sf.Prooroc Ilie Tezviteanul  

Luni     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Sf.Prooroc Ilie Tezviteanul) –  Pr.Ticu 

    17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli  – Pr.Ticu 

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri    9 – 10 - Sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi   

Vineri   9 - 11 - Taina Sf.MASLU            

     17 - 18 - Acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe  –   Pr.Ticu 

Sâmbătă     8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi  - Pr.Ticu 

  17 - 18 - Vecernia Duminicii a VII-a după Rusalii –    Pr.Dragoș 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea a doi orbi și un mut) –    Pr.Dragoș 

    17- 18 - Paraclisul Maicii Domnului –   Pr.Dragoș 

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

             Luni, 20 iulie – Sf.Prooroc Ilie Tezviteanul; 

                                          Marți, 21 iulie – Sf.Cuv.Rafael şi Partenie de la Agapia Veche; 

                                                       Miercuri,  22 iulie – Sf.Maria Magdalena; 

                                       Vineri, 24 iulie – Sf.Mare Mc.Hristina; 

                                    Sâmbătă, 25 iulie – Adormirea Sfintei Ana; Sf.Părinţi de la Sinodul al V-lea. 

                                Duminică, 26 iulie – Sf.Sfinţit Mc.Ermolae; Sf.Mc.Paraschevi din Roma; Sf.Cuv.Ioanichie de la Muscel; 

                                                         Miercuri,  22 iulie - Sfanta Maria Magdalena - traditia crestina a oualor rosii 

                                          Inca din cele mai vechi timpuri, cu ocazia sarbatorilor de Pasti, crestinii au vopsit si incondeiat oua. 

                                Oul este simbol al vietii celei noi. In calitatea lui de simbol pascal, oul rosu il reprezinta pe Hristos, care  

                                inviaza din mormantul sigilat si pazit, rupand pecetile si iesind afara. Ciocnind ouale, crestinii  

                                propovaduiesc Invierea, zicand: Hristos a inviat! Adevarat a inviat! 

                                        Traditia crestina veche pune ouale rosii in legatura cu Sf.Maria Magdalena. Se cunosc doua  

                                 variante care infatiseaza istoria oualor rosii. Prima, spune ca, dupa Invierea Mantuitorului, Maria  

                                 Magdalena, folosindu-se de relatiile pe care le avea cu anumite persoane de seama din Ierusalim, a reusit 

sa ajunga la un banchet organizat de imparatul Tiberiu. Ajungand acolo, ea astepta un moment potrivit, spre a putea vesti pe 

imparat despre maretul eveniment al Invierii lui Iisus. Cand imparatul a ajuns in fata Mariei Magdalena, ea tinea in mana un ou 

fiert (alb). Vazandu-l, ea a zis: "Hristos a inviat!" Auzind aceasta, cezarul a ras de ea, zicand: "Şansa ca Iisus sa invie din mormant 

este la fel de posibila ca aceea ca oul pe care tu il tii in mana sa se coloreze in rosu." Exact in acel moment, oul s-a colorat in rosu. 

Se spune ca, mai apoi, ea a inceput sa marturiseasca Invierea intregii case imparatesti. 

Cea de-a doua traditie, prezenta mai ales in Grecia spune ca, dupa Rastignire, Maria Magdalena si Fecioara Maria au pus la 

baza Crucii un cos cu oua. Fiind asezate acolo, acestea au fost inrosite de sangele scurs din ranile Mantuitorului Iisus Hristos. Mai 

apoi, luand cosul cu oua inrosite, Maria Magdalena l-a dus inaintea imparatului Tiberiu Cezar.      

                           Luni, 20 iulie – Sf.Proroc Ilie a fost unul dintre primii mari proroci ai lui Israel, în sensul deplin al   

                         cuvântului, căci proroc nu însemna doar înainte-văzător al celor viitoare, ci şi glas dojenitor în numele Celui  

                         Preaînalt, ca să nu se abată de la dreptate nici poporul, nici mai-marii lui. E bine să ai putere, dar e şi mai  

                         bine să nu ai nevoie de putere, întrucât adeseori aceasta corupe şi alienează. Totuşi, Ilie ştie că dragostea 

pentru oameni este cea mai subtilă putere din lume. Când prorocul se plânge lui Dumnezeu că este un om bătrân şi neputincios şi 

că trebuie să vorbească şi preoţilor, şi poporului necredincios, Dumnezeu îi spune că nu este singurul dreptcinstitor, ci că mai sunt 

în popor 7.000 de bărbaţi care nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Din acest episod ne dăm seama că atunci când ni se 

pare că suntem singurii în stare să facem lucrurile cele bune, Dumnezeu ne arată că mai sunt câţiva ca noi, primind astfel 

putere. Când poporul se declară a fi dreptmăritor de Dumnezeu, conducătorii pot fi (şi chiar trebuie) certaţi pentru abaterile de la 

credinţă şi moralitate. Sfântul Ilie, spre exemplu, a certat pe regele Ahab că a construit, la îndemnul soţiei sale păgâne, Izabela, un 

templu închinat zeului Baal, arătând poporului care este, de fapt, credinţa cea adevărată în Dumnezeul cel viu. Portretul sufletesc 

al acestui profet are câteva trăsături fundamentale: zel misionar, dedicare totală, propovăduire fără compromisuri. El 

nu negociază cu idolii şi nu îşi face calcule de imagine, ci mărturiseşte adevărul şi demască înşelătoria, impostura, 

spunând lucrurilor pe nume. De altfel, seceta nu este nimic altceva decât necredinţa, depărtarea de Apa Vieţii. Poporul vrea apă, 

dar nu Îl caută pe Dumnezeu, Cel ce dăruieşte sens trecerii noastre prin lume. Soluţia este pocăinţa, adică întoarcerea la credinţă, 

la modelul de viaţă al acestui mare profet care, dacă îl cinstim şi îl imităm după putere, ne „izvorăşte tămăduiri“, fără a mai fi 

nevoie să apelăm la tot felul de vraci, guru şi adepţi ai sectelor terapeutice contemporane care promit celor naivi şi debusolaţi 

vindecarea imediată a sufletului şi a trupului, asemenea falşilor preoţi ai zeului Baal de odinioară.         Pr. lect. univ. dr. Vasile 

Creţu 

 

Camera Deputaților a aprobat, vineri, 17 iulie 2020, două proiecte de lege prin care domnitorul Mihai Viteazul și, respectiv, Horea, 

Cloșca și Crișan au fost declarați eroi martiri ai națiunii române. Zilele de comemorare au fost alese;  27 mai 1600 când a avut 

loc, sub sceptrul lui Mihai Viteazul, prima unire politică a românilor, iar la 2 noiembrie a izbucnit răscoala lui Horea, Cloșca și 

Crișan. 

 

 




