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„Plecând Iisus de acolo, doi orbi se ţineau după El strigând si zicând: Miluieste-ne pe noi, Fiule al lui David. După 

ce a intrat în casă, au venit la El orbii si Iisus i-a întrebat: Credeţi că pot să fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da,Doamne! 

Atunci S-a atins de ochii lor, zicând: După credinţa voastră, fie vouă! Si s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu 

asprime, zicând: Vedeţi, nimeni să nu stie. Iar ei, iesind, L-au vestit în tot ţinutul acela. Si plecând ei, iată au adus la El 

un om mut, având demon. Si fiind scos demonul, mutul a grăit. Iar mulţimile se minunau zicând: Niciodată nu s-a arătat 

asa în Israel. Dar fariseii ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe demoni. Si Iisus străbătea toate cetăţile si satele, 

învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei si vindecând toată boala si toată neputinţa în popor.”           

                                                                                                                                                                     (Matei 9, 27-35)  
 

Fiecare dintre noi am văzut în viaţă unele minuni şi fapte mai presus de mintea noastră, săvârşite fie cu noi, fie 

cu cei din jurul nostru. Fiecare, mai ales când suntem bolnavi, în faţa morţii sau a unei mari primejdii, cerem stăruitor să 

facă Dumnezeu o minune cu noi şi să ne scape de moarte, de primejdie, de boală, să ne ajute la examene, la operaţie, la 

necazul care ne apasa. Fiecare ne închinăm în biserică, dăm slujbe la Sfântul Altar, sărutăm sfintele icoane, aprindem 

lumânări şi spunem lui Dumnezeu, Maicii Domnului şi sfinţilor Lui necazul nostru, cu speranţa că ni se va îndeplini 

cererea. Dar aproape întotdeauna uitam să ne recunoaştem nevrednicia şi să ne întrebăm cu smerenie: "Doamne, 

oare sunt vrednic eu păcătosul de mila Ta? Sunt vrednic să faci o minune atât de mare cu mine cel plin de păcate?" 
Mulţi cer ajutor şi aşteaptă minuni de la Dumnezeu, dar puţini sunt pe care îi miluieşte şi le ascultă rugăciunea. Şi 

aceasta pentru că nu cer ceea ce trebuie spre folos şi mântuire sau pentru că sunt nevrednici de ajutorul lui Dumnezeu şi al 

sfinţilor Lui din cauza păcatelor care îi stăpânesc. De aceea cerem mult, dar primim mai puţin pentru că Dumnezeu face 

minuni numai cu acei care au credinţa tare şi se roagă mult cu smerenie, cu lacrimi şi cu post. Domnul miluieşte şi 

sfinţii ajuta cu rugăciunile lor mai întâi pe acei care sunt milostivi în dragoste şi-şi cresc copiii în frică de 

Dumnezeu. Pe aceştia îi miluieşte mai mult. Cu aceştia face adevărate minuni, pentru că au credinţă mai multă, iartă mai 

mult, iubesc mai mult şi au inimă smerită. 

Să cerem lui Dumnezeu mai întâi iertarea păcatelor şi mântuirea sufletului, apoi să cerem cele pământeşti. Să 

învăţăm a ne ruga cu credinţă, având drept pildă pe cei orbi vindecaţi din Evanghelia de astăzi. Că aceia mergeau după 

Mântuitorul şi strigau cu credinţă: Miluieste-ne pe noi, Fiul lui David! Iar dacă Domnul ne va întreba că şi pe 

aceia: Credeţi că pot să fac Eu aceasta?, noi să răspundem din toată inima: Da, Doamne! Credem că Tu ai făcut 

cerul şi pământul! Credem că Tu ai creat pe îngeri şi pe oameni! Credem că Tu Te-ai întrupat din Fecioară şi ai 

înviat din morţi, pentru a noastră mântuire! Credem în Evanghelie şi în puterea Sfintei Cruci! Credem în milă şi 

minunile Tale! Revarsă milă şi harul minunilor Tale peste noi toţi, ca să Te slăvim şi să Te lăudăm în veci. Amin. 

 Părintele Ilie Cleopa - www.crestinortodox.ro 
 

 

Aţi văzut! Vin cutremure, inundaţii ori alte calamităţi şi, peste noapte, foarte mulţi devin dintr-odată „foarte 

credincioşi”! Fac şi făgăduinţe: „de acum nu ne va mai rămâne niciodată necitit Paraclisul Maicii Domnului” sau „vom 

ţine de astăzi înainte, cu sfinţenie, toate posturile de peste an” etc… O ţin aşa două-trei zile, după care uită, pentru că a fost 

şoc şi „credinţă” de moment, izvorâtă dintr-o impresie trecătoare; a fost minune care a durat doar trei zile… 

Acesta este şi motivul pentru care Dumnezeu n-a făcut exces de minuni şi, mai ales, nu a făcut din acestea spectacol, şi 

de aceea nu ne lasă nici pe noi „să ne dăm în spectacol”. Viaţa în Hristos trebuie să fie slujire întru discreţie, întru 

prudenţă, în cuminţenie, în sfinţenie, în smerenie - adică exact în ceea ce nu are nimic comun cu spectacolul şi 

„publicitatea”. Viaţa cu adevărat duhovnicească are o cuminţenie pe care, să dea Bunul Dumnezeu să o înţelegem şi să 

ne luptăm să ne-o agonisim şi noi: o cuminţenie a omului care, intrând aici, în lăcaşul cel sfânt, nu aleargă numaidecât de 

la un sfeşnic la altul, de la o icoană la alta, căutând să-şi facă simţită prezenţa şi distrăgând atenţia tuturor. Intrând aici, 

haideţi să iubim cuminţenia, discreţia şi smerenia vameşului care a venit să se roage cu adevărat (Lc. 18, 10-14). În 

biserică venind, şi într-un loc cât mai retras ocupând loc, unde ne-am deprins şi unde ne simţim noi mai liniştiţi, să punem 

un gând la „inima lui Dumnezeu” Care priveşte în ascuns la rugăciunea noastră şi cunoaşte cele ascunse ale noastre mai 

înainte de a deschide noi gura (Mt. 6, 6), aşa cum a cunoscut şi dorinţa paralizatului din Evanghelie (Mt. 9, 1-8), fără ca 

acela să apuce măcar a spune ceva! A înţeles ce vor oamenii aceia care-l purtau pe targă, fără ca ei măcar să I-o ceară!… 

Aşa trebuie să fie şi viaţa noastră în Hristos, dragii mei! Să căutăm a preţui smerenia, chiar dacă aceasta nu pare a 

face deloc „casă bună” cu veacul acesta. Hristos a riscat să fie taxat ca necunoscător al „tehnicii de cucerire” a maselor şi 

că „nu Şi-a văzut interesul” - cum s-ar spune în limbaj cotidian -, dar a făcut acestea pentru a ne transmite nouă 

veritabilele valori şi virtuţi, singurele ce merită cultivate şi agonisite cu adevărat. 

Să ne binecuvânteze Dumnezeu ca, aceste adevăruri şi învăţături să le punem la inimă şi în practica vieţii noastre, ca să 

fim credincioşi adevăraţi, aşa cum ne-a dat pildă El însuşi, întru smerenie şi discreţie, întru sfinţenie şi slujire 

deplină în viaţa aceasta, pentru ca să putem moşteni şi viaţa de dincolo, Amin!” 

† PS Sebastian, Episcopul Slatinei si Romanților - - www.crestinortodox.ro 
 

http://www.crestinortodox.ro/
http://www.crestinortodox.ro/


 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                           Programul săptămânii  26  iulie  –  2  august  2020 

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

    17- 18 - Paraclisul Maicii Domnului –    Pr.Ticu 

Luni    17 – 18 - Acatistul Sf.Pantelimon – 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 VIII-a după Rusalii –     Pr.Ticu 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Ȋnmulțirea pâinilor) –    Pr.Dragoș 

    17- 18 - Paraclisul Maicii Domnului –   Pr.Dragoș 

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

             Luni, 27 iulie – Sf.M.Mc.Pantelimon; 

                     Marți, 28 iulie – Sf.Cuv.Pavel din Xiropotamu; 

                                Vineri,  31 iulie – Sf.Iosif din Arimateea; Ȋnceputul postului Sfintei Maria; 

                                          Sâmbătă, 1 august– Sf.7 Mc.Macabei; 

                                                        Duminică, 2 august – Sf.Justinian cel Mare. 

Luni, 27 iulie – Sf.M.Mc.Pantelimon s-a născut în anul 284 în orașul Nicomidia. A trăit în timpul împăratului Maximian 

(286-305). La naștere a primit numele de Pantoleon, care înseamnă "cel în toate puternic ca un leu", un nume păgân.  La 

îndemnul tatălui său termină Școala de Medicină din Nicomidia, iar ucenicia o va face cu renumitul medic Eufrosin. Află de la 

preotul Ermolae că Hristos este singurul doctor adevărat. După ce ridică din moarte un copil care fusese mușcat de un șarpe, cere 

să fie botezat. După botez numele său a devenit Pantelimon, care înseamnă "cel cu totul milostiv". Ȋmparatul Maximian 

intenționa să îl ia la palat ca medic particular. După ce a vindecat un orb, împăratul i-a cerut lui Pantelimon să renunțe la credința 

creștină. Pentru că a refuzat, sfântului Pantelimon i s-a tăiat capul.  În loc de sânge, a curs lapte din  trupul sau. 

Din anul 303, anul morții sale, Sf.Pantelimon este considerat ocrotitorul medicilor. Fiind un tămăduitor al bolnavilor, mai 

multe spitale și așezăminte poartă numele său. Este chemat în rugăciuni de către preoții Bisericii la Sfințirea Apei și la Taina 

Sfântului Maslu, împreună cu Sfântul Sfințit Mucenic Ermolae și cu ceilalți sfinți doctori fără de arginți și făcători de minuni. 

 
 

                             Duminică, 26 iulie – Sf.Cuv.Ioanichie de la Muscel                        https://www.impantokratoros.gr/ 
                          Pe Valea Dâmboviţei, între Târgovişte şi Câmpulung, se află un deal înalt numit „Dealul Cetăţuia" sau 

„Dealul lui Negru Vodă". Prima aşezare monahală cunoscută pe această colină datează de la începutul secolului al XIV-lea, când 

domnul Ţării Româneşti întemeiază un schit cunoscut până azi cu numele de „Schitul Negru Vodă" (Cetăţuia). Pe versantul 

abrupt al dealului, în partea de sud-est, ca şi pe valea pârâului Cetăţuia, a existat una din cele mai vechi vetre isihaste româneşti, 

între secolele al XIII-lea şi al XVIII-lea. Valea aceasta se numeşte de sute de ani „Valea Chiliilor", din cauza numărului mare de 

sihaştri trăitori aici. Unul din cei mai renumiţi sihaştri ce s-a nevoit pe Valea Chiliilor în primele decenii ale secolului al 

XVII-lea, a fost Cuviosul schimonah Ioanichie. Se crede că era cu metania din Schitul Negru Vodă de alături, unde s-a nevoit la 

sfârşitul secolului al XVI-lea. S-a închis de bună voie într-o peşteră săpată în peretele muntelui şi acolo s-a nevoit, neştiut de 

oameni, mai mult de 30 de ani. Numai ucenicul său îi aducea pâine şi apă o dată pe săptămână, pe care o cobora până la gura 

peşterii cu o frânghie. Sfintele Taine i le aducea din timp în timp egumenul schitului. Cunoscându-şi dinainte sfârşitul, şi-a 

săpat singur mormântul în fundul peşterii. Apoi, culcându-se în mormânt, şi-a dat sufletul în mâinile Domnului. Cu trecerea 

anilor, numele Cuviosului Ioanichie s-a uitat, iar peştera lui s-a părăsit din cauza muntelui abrupt. În primele decenii ale 

secolului XX, coborându-se egumenul schitului cu o frânghie în peşteră, a descoperit osemintele întregi ale acestui mare 

sihastru, aşezate cu bunăcuviinţă în fundul peşterii. Erau galbene, binemirositoare şi acoperite cu o pânză de păianjen.  

                  Deasupra mormântului erau săpate în piatră aceste cuvinte: „Ioanichie Schimonah, 1638".      

Vineri,  31 iulie – Sf.Iosif din Arimateea  a fost un membru al Sinedriului evreiesc (sfatul preoţilor şi bătrânilor lui Israel), 

dar şi un ucenic tainic al lui Hristos. După moartea pe Cruce a Domnului nostru Iisus Hristos, Iosif a mers la Pilat și l-a rugat 

să-i permită să coboare Trupul lui Iisus de pe cruce, ca să-L îngroape, fiindcă aşa prevedea legea iudaică. „Şi coborându-L, 

L-a înfăşurat în giulgiu de in şi L-a pus într-un mormânt săpat în piatră, în care nimeni, niciodată, nu mai fusese pus” (Lc 23, 

53).  Iosif a renunţat la propriul mormânt săpat în piatră în favoarea Domnului, împlinind profeţia lui Isaia, care vestise că 

Mesia va fi condamnat împreună cu cei răi, dar mormântul lui va fi pus la un loc cu cel bogat. Datele tradiţiei precizează însă că şi 

lui Iosif i S-a arătat Domnul înviat.  Iosif a fost exilat. De fapt, acesta a fost şi prilejul ca sfântul să poată predica Evanghelia 

altor popoare. Întâlnirea cu Domnul înviat l-a determinat să nu mai fie ucenic doar „în taină”, ci un mărturisitor plin de 

curaj al Fiului lui Dumnezeu. Este reprezentat ȋn icoane ţinând în mâini fie giulgiul, fie un vas cu miresme de înmormântare. 

 Sfânta Tradiţie păstrează menţiunea că în spatele Bisericii Sfântului Mormânt se găsesc mormintele lui Iosif din 

Arimateea şi Nicodim.                                                                                                                                      https://ziarullumina.ro/ 
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