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"În vremea aceea, pe când Iisus intra în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, rugându-L şi zicând: Doamne, sluga 

mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: 

Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci numai spune un cuvânt şi se va vindeca sluga mea. Că şi eu sunt 

om sub stăpânirea altora şi am sub mine ostaşi şi-i spun acestuia: Du-te, şi se duce; şi celuilalt: Vino, şi vine; şi slugii mele: 

Fă aceasta, şi face. Auzind, Iisus S-a minunat şi a zis celor ce veneau după El: Adevărat grăiesc vouă: Nici în Israel n-am 

găsit atâta credinţă. Şi zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu 

Iacov în Împărăţia cerurilor. Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi 

scrâşnirea dinţilor. Şi a zis Iisus sutaşului: Du-te, fie ţie după cum ai crezut! Şi s-a însănătoşit sluga lui în ceasul acela."    
                                                                                                                                                       (Ev. Matei 8, 5-13) 

Părintele Teofil Părăian de la Sâmbăta face următoarea comparaţie: el avea dragoste pentru slugă, îşi iubea sluga. Noi 

nu mai suntem în vremea cu slugi, noi suntem semeni. Înseamnă că el ne îndeamnă să avem iubire pentru semenii 

noştri. Ne putem asemăna cu el. A avut nădejde că sluga lui, rău bolnavă, se va vindeca. A avut dragoste şi a pus cuvânt 

pentru ea. A avut această credinţă. Dar cea mai mare dintre cele patru este aceasta: era smerit. Ce zice? „Doamne, zi numai 

cu cuvântul şi sluga mea se va face sănătoasă. Şi eu sunt şef şi dacă-i zic unuia să se ducă, se duce; şi dacă-i zic să vină, 

bine”. „Şi Tu eşti şef - o fi gândit el - şi poţi să alungi durerea, să alungi boala. De aceea, nu mai veni la mine acasă. Sunt 

om păcătos, nu mă închin Dumnezeului Celui adevărat. Ştiu asta, aşa m-am născut eu, atâta pot să pricepe eu. Nu mai veni 

la mine acasă, zi numai cu cuvântul şi se va face sluga mea sănătoasă”. 

Faţă de aceste vorbe, Mântuitorul Hristos exclamă: „Nici în Israel - adică în poporul ales al lui Dumnezeu - n-am 

întâlnit atâta credinţă”. Atâta credinţă a întâlnit în inima acestui păgân, acestui sutaş, încât de faţă cu tot poporul (periculos 

lucru a făcut el - pentru că ei aveau impresia că ei sunt cei mai credincioşi, că ei lucrează faptele bune, că ei au dreapta 

credinţă şi aşa şi era) Mântuitorul Hristos zice că atâta credinţă, atâta putere a credinţei, nu a întâlnit nici la poporul 

ales, Israel poporul lui Dumnezeu. 

Locurile noastre la masa lui Dumnezeu le vor lua alţii, care au sinceritate, dragoste, nădejde şi credinţă Mântuitorul 

Iisus Hristos mai face un comentariu: „Adevărat grăiesc vouă că vor veni de la Apus şi de la Răsărit şi vor sta la masă în 

Împărăţia lui Dumnezeu”. Iată unde ne propune El să stăm la masă: în Împărăţia lui Dumnezeu. Ne place să stăm la 

masă? Ne place. În primul rând ne hrănim; în al doilea rând, mai stăm de vorbă; după aceea, gustăm din bunătăţile lui 

Dumnezeu. E bine şi plăcut! Dacă-i bine şi plăcut pe lumea aceasta, trecătoare, ce putem noi spune despre lumea 

netrecătoare? A sta la masă şi a mânca mâncare duhovnicească, nevăzută, nematerială în Împărăţia lui Dumnezeu. 

Mântuitorul Hristos mai spune că cine nu va sta la această masă, va avea parte de scrâşnirea dinţilor şi de iezerul de foc. 

Când Mântuitorul Hristos zice: „Vor veni unii de la Apus, alţii de la Răsărit şi vor sta la masă în Împărăţia lui Dumnezeu”, 

El zice către evrei, gândindu-se la sutaş, care era păgân şi nu ştia şi nu cunoştea Legea. 

Dar cuvintele Evangheliei sunt cuvintele vieţii veşnice şi înseamnă că ele au avut valoare atunci şi au valoare şi astăzi, 

numai că astăzi se referă la noi. Adică noi suntem fiii lui Dumnezeu, noi avem dreapta credinţă. Noi, slavă Domnului, am 

cunoscut adevărul. Noi suntem botezaţi. Noi ne-am lepădat în faţa uşilor bisericii de satana şi de lucrările lui. Noi împlinim 

Legea, încercăm să împlinim Legea. Care Lege? Legea pe care ne-a dat-o Domnul Dumnezeu. Dar vor veni alţii şi ne vor lua 

locurile noastre rânduite în Împărăţia Cerurilor. Aţi văzut că uneori vin străini la biserică. Habar n-au ce se citeşte, habar n-

au, pentru că nu înţeleg limba noastră, nici n-au participat vreodată la vreo Liturghie de-a noastră. Şi stau în biserică atât de 

atenţi, încremeniţi! Iar noi...? 

De aceea se va lua Împărăţia de la noi şi se va da altora. Cui se va da? Nici nu ştim! Ăsta era un nemernic de păgân care 

făcea binele, dar nu făcea voia lui Dumnezeu. Şi a zis Mântuitorul poporului Israel: „Se va lua de la voi Împărăţia pe care 

v-a promis-o Dumnezeu şi se va da altora”. Nu cumva noi suntem cei vizaţi în Evanghelia de astăzi? Nu cumva noi 

suntem aceia cărora ni se vor lua cele promise? De ce ni se vor lua? Pentru că nu le-am preţuit. Şi vin alţii care - cu puţină 

cunoştinţă, dar cu multă sinceritate a inimii, cu dragoste, cu nădejde, cu credinţă - vin şi iau. Şi Dumnezeu dă acelora.... 

Ştiţi că în vremurile de demult, ca să vii la biserică - la bisericile alea de sub pământ, în catacombe - trebuia să spui 

Crezul. Dacă nu ştiai Crezul, însemna că erai unul suspect, care n-aveai ce căuta la biserică. Şi la noi, naşii trebuie să ştie 

Crezul, aşa învăţăm şi aşa este bine. Noi toţi trebuie să ştim Crezul. Amin. 

Părintele Nicolae Tănase - https://doxologia.ro 

La Dumnezeu nu există silă. În permanență ne vrea doar binele și dă oamenilor și îngerilor (și ei ființe raționale), 

cărora le-a dat și puterea de a alege, doar sfaturi de nădejde. Cei ascultători au ceea ce este bun în mod liber și pe bună 

dreptate. Este dat de Dumnezeu, dar de către ei păstrat. Duhul omului are voință liberă de la început, și la fel și Dumnezeu, 

după al cărui chip și asemănare a fost creată lumea. Omul este îndemnat să se țină cu putere de ceea ce este bine și prin 

aceasta să asculte de Dumnezeu, ceea ce nu se referă numai la fapte, ci și la credință. Dumnezeu a lăsat să existe în om libera 

voință ca să poată fi folosită de către om,  după cum se arată și în răspunsul lui Iisus către sutaș: Du-te, fie ție după cum ai 

crezut.                                                                                                        Sfântul Irineu al Lyonului -  https://doxologia.ro 



 

 
 

 
 

 

 

 

   
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Programul săptămânii  18 iulie  –  25  iulie 2021 

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

Luni 17 - 19 - Vecernia şi acatistul Sf.Ilie Tezviteanul – Pr.Ticu 

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

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

Joi  - Program administrativ (zi liberă) 

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 V-a după Rusalii – Pr.Dragoş 

Duminică 8 - 11 - Sf.Liturghie (Vindecarea demonizaţilor din Gadara) – Pr.Dragoş 

 17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

Marţi, 20 iulie – Sf.Proroc Ilie Tezviteanul - Peştera Sfântului Ilie din Lavra Hozevei                 https://doxologia.ro/ 

Pe valea adâncă a pârâului El-Kelt (pârâul biblic Cherit), la Mănăstirea „Sfântul Gheorghe Hozevitul” se află peştera 

Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul. In această peşteră, Sf.Ilie Tesviteanul a petrecut vreme de trei ani şi şase luni, înainte de a 

urca pe Muntele Sinai, unde a fost hrănit de corbi. 

„Şi a zis Domnul către Ilie: «Du-te de aici, îndreaptă-te spre răsărit şi te ascunde la pârâul Cherit, care este în faţa 

Iordanului. Apă vei bea din acel pârâu, iar mâncare am poruncit corbilor să-ţi aducă acolo!». Şi a plecat Ilie şi a făcut după 

cuvântul Domnului; s-a dus şi a şezut la pârâul Cherit. Corbii îi aduceau pâine şi carne dimineaţa, pâine şi carne seara; iar apă bea 

din pârâu. După o vreme, pârâul a secat, nemaifiind ploaie pe pământ. Atunci a fost cuvântul Domnului către Ilie, zicând: «Scoală 

şi du-te la Sarepta Sidonului şi şezi acolo, căci iată am poruncit unei femei văduve să te hrănească!»” (III Regi 17, 2-9). În 

aceeași peșteră a stat, în post și rugăciune, dumnezeiescul Părinte Ioachim, rugându-L pe Dumnezeu să-i dăruiască un copil. 

De aceea Biserica principală a Mănăstirii Hozeva este închinată Nașterii Maicii Domnului.  (Pr.Silviu Cluci) 

 
Joi, 22 iulie – Sf.Mironosiţă Maria Magdalena - Tradiţia ortodoxă nu o confundă cu femeia păcătoasă, ci dimpotrivă, o 

laudă pentru viaţa ei curată. În clipa cea mai grea, a răstignirii, când Apostolii au fugit de frică, Maria Magdalena a rămas 

lângă Crucea Mântuitorului. Pentru multa ei credinţă, Maria Magdalena s-a învrednicit a fi cea dintâi care a primit de la 

înger vestea Învierii Domnului. Şi tot ea a fost cea dintâi care L-a văzut pe Hristos după dumnezeiasca Lui Înviere din 

morţi. Ea este cea dintâi vestitoare a Învierii şi cel dintâi martor al ei.     

În România, părticele din moaştele ei se găsesc la bisericile Mihai Vodă şi Pajura din Bucureşti, precum şi din 2014 în 

paraclisul sfintei Maria Magdalena de la mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgăneşti Vlaşca, din judetul Teleorman. 

Începând cu data de 15 ianuarie 2018, Biserica Sfântul Antonie cel Mare şi Sfântul Ioan Casian din Sectorul 4 al Capitalei, 

Str.Pridvorului nr.6A, a primit în dar din Grecia, un fragment din sfintele moaște ale Sfintei Mironosiţe Maria Magdalena.                                

https://basilica.ro/ 

                                              19 iulie – Părintele Arsenie Papacioc - Dumnezeu e supărat pe nepăsarea si inerţia în care trăim.               

                              Nu-i nimic mai scump la Dumnezeu ca timpul pe care ni-l dă să-l trăim. Pentru că a sufla şi a răsufla e tot de 

la Dumnezeu. Şi atunci a avut marea prudenţă Domnul Hristos să ne spună că „nu se mişcă fir de păr fără voia Mea“. Suntem 

guvernaţi de Dumnezeu în toată mişcarea, în toate gândurile noastre ascunse. Sigur că depinde şi pe ce poziţie te aşezi. Având în 

vedere şi numai lucrul acesta: viaţa veşnică. Dacă te rătăceşti, dacă eşti neatent sau eşti ateu – Doamne fereşte! Că-i mai gravă 

starea aceasta, nepăsarea aceasta. Aceasta e nesuferită la Dumnezeu…. Pentru că nu e supărat Dumnezeu pentru anumite 

greşeli pe care le facem cât e supărat că suntem nepăsători. Ne amânăm existenţa, mergem pe inerţie. E o mare 

greşeală! Trebuie trăit fiecare moment în toată plinătatea lui. Să te cunoşti pe tine. Marea greşeală care e în lume care e? 

Fiinţa omenească, care e făcută după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, se izolează după propria sa fiinţă. Nu Dumnezeu l-a 

dat afară pe Adam din Rai, ci Adam s-a dat afară singur. Ăsta-i omul! Dumnezeu păstrează încă taine despre om, necunoscute 

nici de îngeri şi necunoscute nici de lume. Pentru că e după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. E singura fiinţă creată după 

chip şi asemănare. Este singura verigă posibilă între om şi creaţie. Omului i s-a încredinţat marea răspundere să supravegheze 

întreaga creaţie. Şi Satan luptă din răsputeri, cu o râvnă pe care oamenii nu o cunosc, să ne scoată din cap că suntem 

asemănare cu Dumnezeu. Pentru că îi cam ocupăm locurile. Treaba lui, dar noi aşa suntem creaţi, după chip şi asemănare. Şi 

creaţia lui Dumnezeu nu poate fi dezminţită sau interpretată. Suntem chip şi asemănare a lui Dumnezeu. Deci avem mare 

siguranţă, dar şi mare răspundere. De aceea vă spuneam că este foarte grav să nu ştii că tu trăieşti şi cine eşti. 

N-ai stat de vorbă cu tine niciodată, bineînţeles, ţinând cont de marile valori: veşnicia… Ce e cu mine? Eu, ţinând cont de 

puşcărie şi pustie, nu m-am folosit mai mult decât la căpătâi de morţi. Ţipete… Intrau într-un necunoscut nu pentru o mie de ani, 

ci pe veşnicie! Trăistişoara lui nu era plină cu fapte bune, era goală! Sau e goală, la oameni. Mare greşeală această stare de 

necunoştinţă proprie!                                                                                                                           www.cuvantul-ortodox.ro/ 

 

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

           Marţi, 20 iulie – Sf.Proroc Ilie Tezviteanul; 

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

                        Joi, 22 iulie – Sf.Mironosiţă Maria Magdalena; 

                  Sâmbătă, 24 iulie – Sf.M.Mc.Hristina 

   Duminică, 25 iulie – Adormirea Sf.Ana, mama Maicii Domnului; Sf.Părinţi Sinodul V Ecumenic; 

 

 


