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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)  

Sunt împrejurări în care trebuie să ne vedem cum suntem, să nu vedem răutățile altora, să trecem cu vederea peste 

păcatele oamenilor, să fim și noi așa cum a fost și cuviosul Macarie, care a fost învrednicit să se numească Dumnezeu 

pământesc. Așa cum Dumnezeu acoperă lumea, tot așa și el acoperă păcatele oamenilor, pe cele pe care le vedea ca și cum nu 

le-ar fi văzut și pe cele de care auzea ca și cum nu ar fi auzit de ele. 

Trebuie să avem vedere sufletească și pentru altceva, ca să ne vedem neputința noastră, ca să vedem răutățile noastre, ca să 

vedem neîndestulările noastre. Să ne dea Dumnezeu sufletul Lui ca să ne vedem păcatele noastre, dar să ne dea Dumnezeu 

vedere sufletească și ca să vedem măririle lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, bunătatea Lui. 

Sunt atâția oameni care se tânguiesc o viață întreagă și dacă ar mai avea viață s-ar tângui și mai departe pentru unele 

păcate care le-au făcut cândva în vremea neștiinței, aceia văd păcatele, dar nu văd bunătatea lui Dumnezeu. Pocăința 

pe care o facem noi nu trebuie să fie o pocăință zdrobitoare chiar dacă psalmistul spune „inima înfrântă și smerită Dumnezeu 

nu o va urgisi”.Noi trebuie să avem încredere în bunătatea lui Dumnezeu.  

Dumnezeu, care le poate pe toate, poate să nimicească tot răul din noi, poate să ne dea iarăși bucuria mântuirii: „Dă-mi 

iarăși bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește“, spunem noi în rugăciuni pentru că credem că Dumnezeu 

poate face aceasta și face aceasta. Sfânta Evanghelie este izvor de bucurie și de nădejde și în înțelesul acesta. 

Ne trebuie deci și o vedere lăuntrică pentru a înțelege cele despre Dumnezeu, ca de exemplu: „Pe cât este de sus cerul de 

pământ pe atât este de mare bunătatea Lui spre cei care se tem de Dânsul”, că „precum este de mare mărirea Ta așa este de 

mare și mila Ta”. Toate ale lui Dumnezeu sunt nemărginite. Și vine bunătatea lui Dumnezeu și ne întărește în credința că 

Dumnezeu iartă păcatele, că Domnul Hristos și-a vărsat sângele pentru mântuirea noastră, că Domnul Hristos iartă păcatele 

omului care părăsește păcatul, că Domnul Hristos a spus că „în cer se face mai mare bucurie pentru un păcătos care se întoarce 

la pocăință decât pentru 99 de drepți care nu au trebuință de pocăință”. Așa ceva trebuie să vedem! 

Să Îl vedem pe Dumnezeu bun și iubitor de oameni, dar nu când vrem să facem păcate, ci când vrem să părăsim 

păcatul. Dacă înmulțim păcatul, pentru că Dumnezeu ne iartă, nu o să ajungem niciodată la iertare de le Dumnezeu. 

Să luăm aminte la minunile acestea care s-ar citit în Sfânta Evanghelie din această zi și să cerem de la Dumnezeu să ne dea 

dar de cunoaștere de noi înșine. 

Să ne dea darul de a-L cunoaște pe El nu numai din spusele altora, să zicem și noi împreună cu psalmistul: „Cât de 

minunate sunt lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut”. Iar cuvintele acestea să nu le zicem numai că sunt 

scrise în carte, ci să pornească din inima noastră ca un adevăr pentru noi și pentru alții. 

Sfântul Isaac Sirul spune că sunt niște oameni care atunci când se roagă lui Dumnezeu, din multă cunoștință de 

Dumnezeu nu mai pot spune cuvinte de rugăciune, ci pot sta doar în uimire, și pot sta să li se taie cuvintele de pe buze. 

Dar nu mai spune Sfântul Isaac Sirul și altceva, că mai sunt mulți oameni care din necunoașterea de Dumnezeu nu pot să 

înmulțească aducerea de mărire lui Dumnezeu. De ce? Pentru că li se taie cuvintele de pe buze, nu mai au ce spune, nu 

mai știu ce să spună din multă neluare aminte și din multa nepăsare. 

Iubiți credincioși,  Să ne gândim cu toții la puterea multă a Domnului Hristos, să-I mulțumim Domnului Hristos 

pentru binele pe care îl face pentru trup și pentru suflet și să căutăm cunoștința de Dumnezeu, pe care să o cerem 

fiecare dintre noi după puterea noastră. 

Și apoi să dăm mărturie despre Domnul Iisus Hristos prin credința noastră, prin viața noastră, prin sărbătoririle noastre, 

prin rugăciunile și posturile noastre, prin tot ceea ce este frumos și bun în lumea aceasta și în care se preamărește Tatăl, Fiul, 

și Sfântul Duh, Treimea cea de o ființă și nedespărțită. Amin!                       Părintele Teofil Părăian - https://doxologia.ro/ 
 

Această poruncă  a tăcerii nu este deloc o sarcină ușoară pe care Hristos o dă din nou căpeteniilor iudeilor. Ochii acestor 

doi bărbați fuseseră distruși. Apoi au primit credința doar prin cele auzite. Și acum puteau vedea și ei înșiși minunea. Însă, cu 

toate că acum primiseră vederea pentru a observa ce se întâmplă, li s-a poruncit să nu spună nimic. Poți auzi râvna în 

strigătele lor, în simpla lor cerere de a se milostivi spre ei și în rugăciunile lor. Și l-au numit Fiul lui David pentru că acest 

nume era cel mai cinstit dintre toate și era numele prin care proorocii chemau pe cei pe care voiau să-i laude cel mai mult și 

să-i preacinstească.                                                                                                Sf.Ioan Gură de Aur - https://doxologia.ro/ 

https://doxologia.ro/


 

 
 

 
 

 

 

 

   
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Programul săptămânii  8 august  –  15 august  2021 

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

 18 – 19 - Paraclisul Maicii Domnului  

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

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

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

 18 - 19 -  Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

Joi 18 - 19 -  Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

Vineri 9 - 11 - Taina Sf.MASLU  

 18 - 19 -  Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

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

 18 – 20 - Vecernia şi Prohodul Adormirii Maicii Domnului – Pr.Ticu 

Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie ( Adormirea Maicii Domnului ) –  Pr.Ticu 

  Marţi ( + 10 august 2003) – Părintele Constantin Galeriu - Cu barba sa patriarhală, mereu cu grijă 

pieptănată, cu pălăria sa cu boruri late, ca un nimb în jurul chipului concentrat, cu poala mantiei fluturând nu în 

vânt, ci de mersu-i iute; cu un gulara negru burdușit iarna, în jurul grumazului; cu omniprezența sa prin atâtea 

adunări, de la cele din școlile cele mai modeste, până la cele ale unor societăți simandicoase, prin felul în care 

bagă în seamă și întâmpină întotdeauna, pe toată lumea, zâmbitor și binevoitor, cu mieroase cuvinte de 

vindecare; așa cum îl vezi citind adânc, cu ochelarii de modă veche parcă stând mereu să-i alunece pe 

vârful nasului; cum are mereu un gest de încuviințare al capului când ascultă pe alții (”Da! Da!”); prin 

felul cum împarte, boierește, binecuvântări și îmbrățișări sau cum sărută pe creștet pe oricine se apropie de el; 

prin toate acestea și prin destule altele, părintele este o prezență inconfundabilă, care înfrumusețează locurile 

prin care trece. Părintele Galeriu este unul dintre personajele care marchează și caracterizează frumos 

Bucureștii necăjiți ai acestui sfârșit de mileniu. O descriere completă a vieții noastre urbane din acest timp  

                                  nu ar fi corectă și completă fără menționarea figurii și lucrării lui. 

Al II-lea paraclis al Maicii Domnului - În ceea ce priveşte slujba celui de-al doilea Paraclis autorul a fost Teodor II 

Dukas Lascaris, Împăratul Niceei. Acest împărat aflat în exil a domnit din 1254 până în 1258 după căderea 

Constantinopolului sub cruciații francezi în 1204. Era o persoană evlavioasă, suferind de o formă severă de epilepsie. În tot 

acest context, era nevoit să găsească puterea de a-și apere imperiul, în timp ce se afla în exil. 

La compunerea Paraclisului Maicii Domnului a contribuit și lecția primită de către Teodor II de la Împărăteasa 

Teodora a Artei, din Epir. În 1249 Teodora a călătorit în Anatolia cu fiul ei Nichifor pentru logodna acestuia cu Maria, fiica lui 

Teodor II Lascaris. Căsătoria fusese amânată din pricina războiului dintre Niceea și Epir din 1251-1252. Cu ocazia acestei 

întâlniri Teodor II i-a explicat Teodorei prețul unirii cu familia imperială. Teodora era o femeie blândă și evlavioasă fapt ce l-a 

impresionat profund pe Teodor. Ea avea o evlavie deosebită la Maica Domnului. De la ea a învățat Teodor II că în 

momentele de suferință, durere și confuzie, Maica Domnului este o ajutătoare grabnică pentru cei care o cheamă cu 

credință curată și cuget smerit. Această pildă oferită de Teodora, care ulterior avea să devină unul din marii sfinți ai Bisericii 

Ortodoxe, (prăznuită pe 11 martie) l-a inspirat pe Împăratul Teodor să compună Paraclisul Mare al Maicii Domnului. Canonul a 

fost scris cu puțină vreme înainte de moartea sa, când Teodor a devenit monah luând numele Teodosie. 

                                               

 

                                                               Duminică (+ 8 august 1990) - Maica Teodosia Laţcu          https://fericiticeiprigoniti.net/ 
                                             Zorica Laţcu, după numele ei din lume, s-a născut în 1917 într-o familie de ardeleni refugiaţi în 

Ungaria în timpul Primului Război Mondial. Absolventă a Facultăţii de Filologie, secţia Limbi Clasice, lucrează după absolvire 

ca preparator universitar la Institutul Român Lingvistic din Bucureşti, unde, împreună cu Sextil Puşcariu, participă la 

editareaDicţionarului Limbii Române. Cu o energie sufletească rară, publică poezii în revista „Gândirea” condusă de Nichifor 

Crainic, poezii adunate în trei volume şi tipărite între anii 1944-1949: „Insula Albă”, „Osana Luminii” şi „Poemele Iubirii”. 

A făcut parte din generaţia formată şi hrănită duhovniceşte în atmosfera plămădită la Mănăstirea Sâmbăta în jurul 

Părintelui Arsenie Boca, cel ce i-a fost povăţuitor şi bun îndemnător spre lepădarea de lume, căruia Zorica îi închină ultimul 

volum de versuri –„Poemele Iubirii”. 

În 1948, Zorica îşi închină desăvârşit viaţa lui Hristos, intrând în obştea Mănăstirii Vladimireşti şi primind la călugărie 

numele de Teodosia. După opt ani de nevoinţe monahale, în 1956, Dumnezeu o cheamă mai sus, pe o altă treaptă a suferinţei, 

astfel încât Maica Teodosia ia calea temniţei şi mărturisirii, după „rânduiala” acelor vremuri. După trei ani de închisoare la 

Miercurea-Ciuc şi în alte temniţe este eliberată, dar nu va mai fi primită în mănăstire. Urmează ani de pribegie, în care maica scrie 

poezii şi face importante traduceri din Sfinţii Părinţi (Sf. Grigorie al Nyssei, Sf. Isaac Sirul, Sf. Simeon Noul Teolog), ajutându-l 

pe părintele profesor Teodor Bodogae. Maica Teodosia a avut o însemnată contribuţie şi la tălmăcirea primelor volume de 

Filocalie, editate de părintele Dumitru Stăniloae.  Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, după 1990, încărcată de ani, se 

întoarce la Măn.Vladimireşti, iar la scurt timp se mută cu sufletul senin, la Domnul, fiind înmormântată în cimitirul mănăstiririi. 

 

                     Marţi, 10 august  – Sf.Mc.Laurenţiu, arhidiaconul; 

                           Miercuri, 11 august  – Sf.Ier.Nifon, patriarhul Constantinopolului; 

                                 Vineri, 13 august – Mutarea moaştelor Sf.Maxim Mărturisitorul; 

Filă din Acatist 
                      de Zorica Laţcu 
 

Bucură-te, leagăn alb de iasomie, 
Către care-n roiuri fluturii coboară, 
Bucură-te, raza stelei din vecie, 
Bucură-te, Maica pururea Fecioară, 
Dulcea mea Marie. 

 

Bucură-te, floare fără de prihană, 
Albă ca argintul noptilor de vară, 
Spicul cel de aur veşnic plin cu 
hrană 
Mirul care vindecă orice fel de rană, 
Bucură-te, Maică pururea Fecioară, 
Ploaia cea de mană. 

 

 


