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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 şimergi 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) 

Practica respectabilă se naşte dintr-o teorie pe măsură. „A şti” este un verb care la noi desemnează o acţiune niciodată 

completă. Este riscant să pui la colţ teoria şi să preaslăveşti practica, căci maica oricărei lucrări este cunoştinţa cea adevărată, 

ne învaţă Părinţii. Iar orice practică respectabilă se naşte dintr-o teorie pe măsură. Tuturor practicienilor osânditori ai 

cunoştinţei, tuturor intuiţioniştilor certaţi cu regula, Evanghelia Duminicii de astăzi le arată care este ordinea firească a 

lucrurilor în ceea ce priveşte justa măsură dintre teorie şi practică: nici teoria fără practică, nici practica fără teorie, dar mai 

întâi de practică este teoria. 

Ritualul vindecării reale. Iată-l aşadar pe Domnul nostru punând ordine în confuzia morală a vremilor sale: un slăbănog îi 

este adus spre vindecare şi înainte de a întări legăturile cărnii şi ale oaselor aceluia, El îl spovedeşte, îi iartă păcatele adică, 

şi apoi îi vindecă şi trupul. Ceea ce se vede se face transmiţător a ceea ce nu se vede. Ceea ce se face vine ca o urmare 

firească a ceea ce se crede. Căci contemplând credinţa prietenilor slăbănogului, Domnul se minunează şi iartă şi 

vindecă. El nu se mulţumeşte doar să facă sau doar să zică: înaintea lui nu zăcea o problemă morală, ci o fiinţă umană care 

merita nu jumătăţi de vindecare, ci o vindecare totală. Şi trupul îi este vindecat, dar mai înainte de aceasta sufletul este readus 

la părtăşie cu Dumnezeu. Dacă Domnul s-ar fi mulţumit doar să-l vindece, actul său ar fi fost redus la o simplă incantaţie 

magică, un gest care ar fi stors poate lacrimi din ochii celor uşor impresionabili dar care nu ar fi avut absolut nici o relevanţă 

pentru devenirea lor spirituală. Dar Hristosul Iisus nu doreşte să impresioneze, El doreşte să ne schimbe. Iar acest lucru nu 

este deloc posibil fără ca şi sufletul nostru cu ale sale puteri să fie luat în considerare mai întâi de orice altceva. Pentru că 

înţelegem putem fi feriţi de ignoranţă, pentru că raţionăm cu metodele Cuvântului suntem scăpaţi de false intuiţii, pentru că 

avem gândul lui Hristos avem posibilitatea de a evita făptuiri nedemne. Altfel nu se poate. 

Obsesia literei. Că acest lucru nu este suficient de bine înţeles o arată şi atitudinea fariseilor faţă de ideea că cineva care este 

vizibil să poată acorda iertarea care nu se vede. Logica lor strâmtă le spunea că Dumnezeul cel nevăzut este singurul în măsură 

să acorde iertarea. Când însă cineva care se numeşte pe Sine Fiu al Omului acordă cuvânt de slobozire duhovnicească, ei se 

smintesc. Dacă paraliticul ar fi fost dintr-o dată transformat în Superman probabil că nu s-ar fi scandalizat atât de tare. Dar să 

fie iertat? Numai Dumnezeu poate face aceasta, Dumnezeul acela nevăzut, de nesesizat, a cărui existenţă mărturiseşte despre 

separaţia netă dintre teorie şi practică, între ceea ce este şi ceea ce devine... De aceea îi şi mustră atât de amarnic Domnul 

tocmai pe aceşti farisei, împlinitori ai Legii, practicieni înfocaţi, obsedaţi de literă şi de aplicarea ei. Nu practica le lipsea 

acelora care dădeau zeciuială din izmă şi din mărar şi chimen, ci tocmai... teoria. Faptele lor nu erau fapte care să conteze în 

ochii lui Dumnezeu, tocmai pentru că nu se bazau pe o teorie credibilă, pe o cunoştinţă întru toate desăvârşită, adică. 

Ce preferă Hristos? Astfel, fariseii devin vrăjmaşi neîmpăcaţi ai Întrupării, ai Aceluia pentru care teoria şi practica sunt 

realităţi niciodată separate. Nu poate Domnul să vindece doar trupuri, lucru pe care îl pot face şi alţii. El, Care s-a întrupat 

pentru noi, ştie că răul cel mai monstruos nu se află acolo, ci în mulţimea păcatelor neiertate, în rugăciunile care nu sunt lăsate 

să zboare spre cer, în mâinile neridicate a implorare. De aceea Domnul vindecă doar când vede urmele credinţei în 

sufletele oamenilor, ale unei deschideri a cunoştinţei umane înspre cercetările de har dumnezeiesc. 

Nu zeciuiala aduce cu sine credinţa, tot aşa cum nu orice încăpăţânare pe calea binelui poate mijloci mila lui Dumnezeu. Şi 

când fapte nu mai sunt, rămâne doar credinţa să ne mai poarte înspre Dumnezeu. Când practica se sfârşeşte, resursele ei sunt 

regăsite într-o contemplaţie statornică a legii lui Dumnezeu, a voii Lui celei sfinte pentru noi. Aşa se şi explică de ce între 

activismul religios al fariseilor şi credinţa unor prieteni, Domnul nostru o preferă pe cea din urmă. Şi de aici plecând, sădeşte 

în inima slăbănogului adevărata teologie, care este cea a iertării ziditoare, iar în trupul lui, adevărata statură, aceea a omului 

drept, nerobit de false percepţii sau mincinoase apucături.            Arhimandritul Hrisostom Rădăşanu - https://doxologia.ro/ 

Aşadar, fiule, cine vrea să ia crucea şi să-I urmeze lui Hristos, prin neîncetata cercetare a gândurilor de sine, prin multa 

grijă pentru mântuire, prin înţelegere şi multă sârguinţă pentru Dumnezeu şi prin întrebarea slujitorilor lui Dumnezeu, 

care sunt de acelaşi suflet şi de acelaşi gând şi care poartă aceeaşi luptă, trebuie să-şi sporească, înainte de toate, cunoştinţa şi 

înţelegerea. Aceasta din motivul ca nu cumva, neştiind pe unde şi cum umblă, să călătorească în întuneric, lipsit fiind de 

lumina sfeşnicului. 

Căci cel ce călătoreşte după socoteala sa, fără cunoştinţa evanghelică şi fără călăuzirea cuiva, de multe se împiedică şi 

cade în multe gropi şi curse ale celui rău, mult rătăceşte şi prin multe primejdii trece şi nu ştie la ce ţintă va ajunge. Pentru 

că sunt destui care au trecut prin multe osteneli şi nevoinţe şi au răbdat pentru Dumnezeu rele pătimiri şi scârbe multe. Dar 

prin faptul că au umblat după socoteala lor şi n-au putut deosebi lucrurile, nici n-au cerut sfatul aproapelui, aceste osteneli ale 

lor au rămas deşarte şi fără rost.                     Sf. Marcu Ascetul, Epistola catre Nicolae monahul - https://doxologia.ro/ 



 

 
 

 
 

 

 

 

   
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Programul săptămânii  1 august  –  8 august  2021 

 
Duminică 8 - 11 - Sf.Liturghie (Vindecarea slăbănogului) –  Pr.Ticu 

 18 – 19 - Paraclisul Maicii Domnului –  Pr.Ticu 

Luni 18 - 19 -  Paraclisul Maicii Domnului  

Marţi 18 - 19 -  Paraclisul Maicii Domnului  

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

 18 - 19 -  Paraclisul Maicii Domnului  

Joi 18 - 19 - Vecernia Schimbării la Faţă 

Vineri 8 - 12 - Sf.Liturghie (Schimbarea la Faţă) –  Pr.Ticu 

 18 - 19 -  Paraclisul Maicii Domnului  

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

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

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

 18 – 19 - Paraclisul Maicii Domnului –   Pr.Dragoş 

Vineri, 6 august –  Icoana Schimbării la Faţă - prima icoană pe care trebuie să o facă un iconar ………………           

      Potrivit Tradiției, prima icoană pe care trebuie să o realizeze un iconograf este icoana Schimbării la Față. Zugravul cere 

prin această realizare ca Hristos să strălucească în inima lui, lumina Slavei Sale negrăite, descoperită Apostolilor pe Tabor. 

Având datoria de a vesti prin imagine tainele lui Hristos, el trebuie să se asemene Apostolilor care au trăit minunea 

Schimbării la Față. Într-un manuscris din Muntele Athos, i se cerea zugravului să se roage cu lacrimi ca Dumnezeu să-i 

pătrundă în suflet și să meargă la preot ca acesta să se roage pentru el și să-i citească troparul Schimbării la Față. 

 

 

                                                           Duminică, 1 august – Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului  
Postul Adormirii Maicii Domnului este stabilit de Biserică pentru reamintirea virtuților Sfintei Fecioare Maria și a 

postului cu care ea însăși s-a pregătit pentru trecerea la cele veșnice. În cele două săptămâni de post, credincioşii postesc şi 

acordă atenţie sporită rugăciunilor către Maica Domnului, în special Acatistului şi Paraclisului Maicii Domnului.  

Sfântul Ioan Gură de Aur are un cuvânt pentru cei care, din diferite motive, nu pot posti. 

„Dacă ne cere Stăpânul să ne înfrânăm de  la mâncare şi să postim, aceasta nu-i fără un temei şi nu aşa, numai ca să stăm fără 

să mâncăm, ci pentru că dezlipindu-ne de lucrurile acestei lumi, să ne încredinţăm celor ale sufletului în toată vremea care ne 

stă la îndemână”. „Dacă am duce viaţa într-un duh cumpătat, dacă toată vremea noastră slobodă ar fi hărăzită lucrurilor 

duhovniceşti, dacă ne-om atinge de hrană numai pentru a ne îndestula nevoile şi vom folosi întreaga noastră viaţă în lucrări bune, 

n-am avea ce face cu ajutorul pe care ni l-ar da postul”. „Dar firea omenească trândavă fiind, atrasă mai ales spre moleşeală şi 

bucurie, stăpânul nostru, cel plin de bunătate, ca un duios părinte, a închipuit pentru noi leacul postului, ca să smulgă moliciunea 

din inimile noastre şi să ne facă să ne strămutăm grija de la lucrările lumii acesteia la cele duhovniceşti”. 

 
Slujba primului Paraclis al Maicii Domnului este  atribuită călugărului Teostirict, care a trăit în secolul al nouălea. Acesta 

a folosit Canonul Maicii Domnului precum și alte surse liturgice și ecleziastice pentru a compune Paraclisul. Teostirict 

Mărturisitorul, starețul Mănăstirii Pelekete din apropierea Prusei, a pătimit pentru Sfintele Icoane sub domnia împăratului 

păgân Constantin Copronimul (741-775). I s-au tăiat nasul, urechile și degetele. Starețul Teostirict a supraviețuit în închisoare 

timp de nouă ani, datorită milosteniei avută de câțiva soldați care îi strecurau înăuntru pâine și apă. După ce Constantin 

Copronim a murit,  fiul său Leon al V-lea i-a urmat la tron. Leon a eliberat toți prizonierii care venerau sfintele icoane. 

Teostirict s-a întors la vechea mănăstire, acum ruină. Acolo, printre ruinele vechii mănăstiri și după toate suferințele prin care 

a trecut, a alcătuit Primul Paraclis al Maicii Domnului. A început: “De multe ispite fiind cuprins,Alerg către tine căutând 

mântuirea mea, O Maică a Cuvântului și Fecioară, De rele și de nevoi mântuiește-mă.” După trei ani petrecuți în singurătate, 

noi monahi au venit la acest sfânt bătrân.  Teostirict i-a luat sub aripa sa și astfel s-au adunat din nou 800 de monahi în aceeași 

mănăstire. A mai trăit încă 25 de ani alături de ucenicii săi și astfel Mănăstirea Pelekete a fost reînviată. Pe 17 martie 807, sufletul 

lui Teostirict a întâlnit pe cele ale copiilor săi martirizați iar ultimele sale cuvinte se spune că ar fi fost: „Icoanei Tale ne 

închinăm, Bunule Doamne, cerând iertare pentru păcatele noastre, Hristoase Dumnezeule… “                  https://ortodoxia.me 

 

     Duminică, 1 august – Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului; 

                  Luni, 2 august – Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare; 

                        Joi, 5 august – Sf.Cuv.Ioan Iacob Hozevitul; 

                             Vineri, 6 august – Schimbarea la Faţă a Domnului; 

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

Zugravul; 

Sâmbătă, 7 august - Sf.Pafnutie Pârvu Zugravul - Pârvu Pârvescu s-a născut în Câmpulung-Muscel, la 12 
octombrie 1657, ca fiu al preotului Ioan Pârvescu a primit supranumele de Mutul nu pentru că ar fi fost mut, ci 
deoarece picta fără să vorbească și fără să mănânce, adică în post şi rugăciune. Dacă spunea vreun cuvânt sau 
gusta hrană, întrerupea lucrul în ziua respectivă. Astfel, făcea mai lucrător darul primit de la Dumnezeu, dobândind har 
pentru nevoința sa și iscusință în lucrarea iconografiei. 

Cuviosul Pafnutie – Pârvu, iconarul de la Robaia, a fost recunoscut drept cel mai mare pictor bisericesc român al 
epocii cantacuzine și brâncovenești, întemeietor și dascăl al unei școli de iconografie bizantină cu specific național, 

dar și ca un mare trăitor al Ortodoxiei româneşti.                                                                     www.crestinortodox.ro 

                      Joi, 5 august 
        Sf.Ioan iacob Hozevitul 
 

La uşa milostivirii 

     

Preasfântă Maică și Fecioară, 

Nădejdea sufletului meu, 

Tu ești a mea mijlocitoare 

La Milostivul Dumnezeu. 

 

De n-ar avea în ceruri lumea 

Rudenie de pe pământ, 

Atunci ar fi pustie viața, 

Asemenea unui mormânt! 

 

Iar astăzi, Preacurată Maică, 

Când toți ne-am abătut la rău, 

De nu Te vei ruga fierbinte 

Ne părăsește Fiul Tău! 

 

Dezleagă, Preacurată Maică, 

Cătușele celor robiți 

Și dăruiește-le răbdare 

Creștinilor năpăstuiți! 

 


