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În vremea aceea Iisus a văzut mulţimea de oameni si I s-a făcut milă de dânsii si a tămăduit pe toţi bolnavii lor. Iar când 
s-a făcut seară, s-au apropiat de Dânsul ucenicii Săi si I-au zis: locul acesta este pustiu si iată e târziu; deci dă drumul 
mulţimilor, ca să se ducă în sate să-si cumpere de mâncare. Iisus însă le-a răspuns: nu trebuie să se ducă; daţi-le voi să 
mănânce. Dar ei I-au spus: nu avem aici decât numai cinci pâini si doi pesti. Atunci El a zis: aduceţi-le aici la Mine. 
După aceea a poruncit oamenilor să sadă pe iarbă si, luând cele cinci pâini si cei doi pesti, si-a ridicat ochii spre cer, a 
binecuvântat si, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulţimilor. Si au mâncat toţi si s-au săturat; si au strâns 
rămăsiţele de fărâmituri, douăsprezece cosuri pline. Iar cei care mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de 
femei si de copii. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenici Săi să intre în corabie si să treacă înaintea Lui, pe ţărmul 
celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor.                                                                                           (Matei 14, 14-42) 

Într-o lume secularizată, oamenilor le lipsește un exercițiu mental: acela de a conștientiza permanent faptul că lui 
Dumnezeu îi este milă de noi ori de câte ori suntem în frământare, în derută, în suferință, în disperare. Lumea secularizată 
s-a obișnuit să considere că omul e singur într-un univers rece și distant, că trebuie să se descurce pe cont propriu orice ar 
fi, că nu există o Ființă atotputernică și plină de iubire Căreia să îi pese de noi. Tocmai de aceea oamenii lumii noastre sunt 
foarte fragili din punct de vedere psihic: pentru că se încarcă cu poveri colosale; nu aceasta este starea pe care ar dori-o 
Creatorul pentru noi. De aceea este foarte sugestivă în Evanghelia de astăzi expresia din primul ei verset: „…văzând 
mulțimea mare, i s-a făcut milă de ei)” (Matei 14, 14). Întotdeauna neputința noastră stârnește mila și compasiunea 
Creatorului, întotdeauna când suntem în nevoie se creează condițiile pentru ca să fim ajutați de Dumnezeu. El nu poate sta 
departe, nu poate fi indiferent la suferința noastră. O inimă înmuiată de suferință este una capabilă de o invocație adâncă și 
– imediat – o forță nevăzută solicită intervenția supranaturală divină. Nu suntem singuri în cosmos, nu suntem făpturi 
rătăcite într-un univers abandonat de Creator, ci viața noastră întreagă  se află în atenția Celui care ne-a făcut. Această 
optică, această viziune asupra lucrurilor îl caracterizează pe omul credincios, care s-a desprins de viziunea dominantă 
secularizată promovată de cultura contemporană. Așa că viziunea secularizată este una mincinoasă, eronată, structural 
greșită. Noi, oamenii, nu suntem un experiment eșuat sau rezultatul unei evoluții hazardate; Cuiva îi pasă de noi și de 
evoluția (sau involuția) noastră. Acesta este marele adevăr proclamat de primul verset al Evangheliei noastre. 

„Ceea ce ne prisosește nu ne aparține, ci este luat de la săraci!”. Meditația noastră de astăzi trebuie să corecteze – cel 
puțin pentru noi, oamenii credincioși, care frecventăm Biserica – o viziune a lumii secularizate foarte greșită: că bunurile 
materiale, economice sunt insuficiente pentru toți și e necesar să le agonisim cu crispare și cu îndârjire, să ne ajungă 
nouă și celor dragi nouă, iar de cei îndepărtați de noi nu trebuie să ne mai intereseze. Viziunea creștină e complet 
diferită: Dumnezeu dăruiește totul cu prisosință, cu mult belșug, cu multă dărnicie (sau, folosind expresia lui Nicolae 
Steinhardt, cu mână largă). Acest lucru ni-l dă de înțeles motivul celor 12 coșuri (cât numărul Apostolilor), pline cu 
fărâmituri care au rămas cu mult mai mult decât au oferit Apostolii la început. Ele au fost adunate la cererea expresă a 
Mântuitorului, ca să nu se piardă ceva (Ioan 6, 11). Această prisosință arată abundența darului lui Dumnezeu, Care nu dă 
Duhul cu măsură (Ioan 3, 4), dar care nu trebuie nicidecum să însemne pentru cineva ușurătate și risipă! De aceea Sfântul 
Ioan Gură de Aur este atât de ferm în poziționarea sa: Ceea ce ne prisosește nu ne aparține nouă, ci este furat de la săraci! 
Săracii sunt săraci pentru că alții au agonisit în surplus. Dacă nu există o echitate, o dreptate a distribuirii bunurilor, se 
creează prisosință, pe de o parte, și deficit, pe de alta. 

Tot ce suntem și ce am primit sunt în dar. Dumnezeu hrănește astăzi peste 7 miliarde de oameni, dovada unei rodnicii 
inimaginabile în alte epoci a creației. Oare nu îi pasă lui Dumnezeu de noi, cum vrea să acrediteze gândirea secularizată? 
Gândirea creștină propune un alt tip de raționament: tot ce suntem și tot ceea ce am primit sunt în dar. Să trăim viața 
aceasta marcați de o atmosferă de pace, de mulțumire, de securitate interioară, având activați senzorii interiori contra 
oricărei atitudini depresive, de deznădejde, care vine de la diavolul. Starea de mulțumire interioară este una binecuvântată, 
întrucât inima se umple de pace și de bucurie, simțind că fiecare în parte suntem iubiți de Dumnezeu. Astfel devenim mai 
conștienți de demnitatea noastră ontologică, de statutul nostru de fii ai Creatorului, nu de ființe rătăcite prin cosmos, 
abandonate, lăsate în voia sorții. 

Pe de altă parte, se cuvine să fim astăzi plini de smerenie și conștienți de slăbiciunea firii noastre omenești: avem nevoie 
de hrană și adeseori intrăm în panică doar la gândul că aceasta ne-ar putea lipsi în viitor… De aceea tot ceea ce ne 
„asigură” pe culoarul economic al viețuirii noastre pământești ne și trezește atenția. Poate tocmai de aceea pericopa 
evanghelică a înmulțirii pâinilor este singura minune dintre cele săvârșite de Mântuitorul (cu excepția Învierii) care este 
relatată de toți cei patru evangheliști (Matei 14, Marcu 6, Luca 9, Ioan 6). Pentru lumea noastră contemporană, șubrezită 
din punct de vedere economic și aflată într-o criză prelungită și cu mare putere de eroziune psihică colectivă, mesajul 
Evangheliei de astăzi nu ar trebui deloc ignorat, căci el ne ajută să vedem lumea cu ochii lui Dumnezeu și astfel să ne 
vindecăm de viziunea secularizată, care e sursă de mult inconfort interior și măcinare lăuntrică. 

Evanghelia de astăzi ne invită să ne schimbăm optica, să nu fim victime ale societății secularizate care ignoră perspectiva 
creștină asupra realității (sau o periferizează), să luptăm pentru a dobândi o inimă plină de iubire, care iradiază în jur 
dragoste și atunci o expresie din popor se va adeveri și în cazul nostru, al fiecăruia, căci vom avea un suflet bun „…ca 
pâinea caldă”. 

Arhim. Conf. Dr. Teofil Tia, Sursa: ziarullumina.ro 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                           Programul săptămânii  2  august  –  9  august  2020 

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

    18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului –   Pr.Dragoș 

Luni    18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului –   Pr.Dragoș 

Marţi    18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului –   Pr.Dragoș 

Miercuri    18 – 20 - Vecernia Schimbării la Față 

Joi     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Schimbarea la Față ) –    Pr.Dragoș 

    18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului –   Pr.Dragoș 

Vineri   9 - 11 - Taina Sf.MASLU            

    18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului –   Pr.Dragoș 

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

  18 - 19 - Vecernia Duminicii a IX-a după Rusalii –     Pr.Ticu 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Potolirea furtunii) –     Pr.Ticu 

    18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului –    Pr.Ticu 

             Duminică, 2 august – Sf.Justinian cel Mare. 

                  Luni, 3 august – Sf.Mironosiță Salomeea; 

                           Marți, 4 august – Sfinții 7 tineri din Efes; 

                                  Miercuri, 5 august – Sf.Cuv.Ioan Iacob de la Neamț, Hozevitul; 

                             Joi, 6 august – Schimbarea la Față a Domnului; 

                    Vineri,  7 august – Sf.Cuv.Teodora de la Sihla; Sf.Cuv.Pafnutie – Pârvu Zugravul; 

                                           
 Postul Adormirii Maicii Domnului „al Sfintei Mării”, a fost rânduit de Biserică spre a ne arăta virtuţile alese ale Sfintei 

Fecioare, care este „mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii”. În acelaşi timp ne amintim şi de 

tradiţia conform căreia Sfânta Fecioară Maria, înainte de trecerea la cele veşnice, a postit.  

Originea acestui post a fost fixată în secolul al V-lea, când s-a dezvoltat cultul Maicii Domnului. La început, durata Postului 

Adormirii Maicii Domnului era diferită pentru creștini. Uniformizarea datei și a duratei postului a avut loc în secolul al XII-lea, la 

Sinodul local din Constantinopol (1166), condus de Patriarhul Ecumenic Luca Crysoverghis. Aici s-a stabilit ca acest post să 

înceapă la 1 august și să se termine în ajunul zilei de 15 august, prăznuirea Adormirii Maicii Domnului. 

Postul nu este condiţionat de concediu, cum nici mântuirea nu poate fi condiţionată de faptul că noi avem nevoie de 

odihnă fizică. Pentru că prin odihna fizică, normală într-o societate bulversantă şi bulversată de nevoia consumistă din zilele 

noastre, nu trebuie să suspendăm activităţile  spirituale, cărora şi aşa le oferim prea puţin din timpul nostru cotidian. Aşadar, chiar 

dacă în luna august suntem în concediu, nu trebuie să uităm respectarea rânduielilor Bisericii, ci să ne înduhovnicim ţinând zilele 

de post, şi mai ales postul închinat Maicii Domnului, pentru că ea este pururea rugătoare pe lângă Domnul şi Mântuitorul nostru 

Iisus Hristos pentru sănătatea, pacea, liniştea, ajutorul pentru orice nevoie din lumea aceasta şi mai ales pentru mântuirea noastră. 

                                                   Duminică, 2 august – Sf.Justinian cel Mare și biserica Sf.Sofia  
                                                Numele fostei biserici este Sfânta Înțelepciune și mai este numit în versiune greacă-bizantină  

                                             Hagia Sophia. Considerată drept cea de a opta minune a lumii, Sfânta Sofia a fost ridicată de  

                                            către ȋmpăratul Justinian I, după numai cinci ani, un record pentru acele timpuri (26  

                                            decembrie 537). A fost reşedinţa Patriarhiei Ecumenice, slujindu-se Sfânta Liturghie până la  

                                            data de 29 mai 1453, dată la care turcii conduşi de Mahomed al II-lea (1444…1481) capturează  

                                            Constantinopolul, punând capăt Imperiului Bizantin milenar. După acest dureros eveniment pentru  

                                            creştinătatea răsăriteană, „Sfânta Sofia“a servit drept moschee alți 482 de ani, iar mozaicurile 

interioare, de o valoare artistică şi teologică inestimabile au fost distruse sau acoperite cu tencuială, iar după anul 1935 a devenit 

muzeu la inițiativa marelui reformator turc Mustafa Kemal Atatürk.  

    Din iulie 2020, când o instanță turcească a declarat ilegală decizia secularizării locașului, Hagia Sophia a redevenit moschee. 

Marți, 4 august – Sfinții 7 tineri din Efes  - Sărbătoriţi de Biserica Ortodoxă la 22 octombrie, dar şi la 4 august, sfinţii 

şapte tineri din Efes ( Maximilian, Iamvlih, Martinian, Ioan, Dionisie, Exacustodian si Antonin,), cunoscuţi şi sub numele de „cei 

şapte adormiţi“, scot în evidenţă, prin viaţa lor, modul în care Dumnezeu lucrează prin sfinţii Săi pentru unitatea Bisericii. Într-o 

perioadă în care învăţătura despre înviere era atacată de eretici, Dumnezeu îi adoarme vreme de 200 de ani, iar apoi îi 

înviază pe cei şapte tineri, cu scopul de a întări credinţa oamenilor în înviere. După cuvintele lui Nichifor Calist, cei şapte 

tineri au mai trăit încă şapte zile, iar apoi au adormit întru Domnul în anul 434. 

Joi, 6 august – Schimbarea la Față a Domnului - Prin Schimbarea Lui la Faţă, Hristos a arătat îndumnezeirea firii 

omeneşti, dar şi slava celor care se vor uni cu El. Evenimentul Schimbării la Faţă constituie punctul central al învăţăturii despre 

mântuire a Bisericii, pentru că arată care este rostul existenţei omului. Pentru ca omul să ajungă la trăirea slavei îndumnezeirii 

sale, adică la împărtăşirea de lucrarea-energia îndumnezeitoare a lui Dumnezeu, trebuie să treacă prin curăţirea inimii. Şi 

asta se întâmplă, pentru că Hristos îl luminează pe om după măsura curăţiei inimii sale.  
„Hristoase, Lumina cea adevărată, Care luminezi şi sfinţeşti pe tot omul care vine în lume, să se însemneze peste noi 

lumina Feţei Tale, ca să vedem într-însa Lumina cea neapropiată”. Amin. 

 

 

 

 




