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

După ce a intrat în casă, au venit la El orbii şi 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!  Şi s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu 

asprime, zicând: Vedeţi, nimeni să nu ştie. Iar ei, ieşind, L-au vestit în tot ţinutul acela. Şi plecând ei, iată au adus la El un om mut, 

având demon. Şi fiind scos demonul, mutul a grăit. Iar mulţimile se minunau zicând: Niciodată nu s-a arătat aşa în Israel.   

Dar fariseii ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe demoni. Şi Iisus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile 

lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată neputinţa în popor.” 
                                                                                                                                                    (Ev. Matei 9, 27-35) 

HULITORII ŞI MĂRTURISITORII 
Iisus, mergând, tămăduise doi orbi şi îndată după aceea şi un mut îndrăcit. De faţă erau două feluri de oameni: mulţimile şi 

fariseii. Mulţimile mulţumeau lui Dumnezeu, că niciodată nu s-au arătat aşa lucruri în Israel, în vreme ce fariseii huleau pe Iisus, 
zicând că scoate dracii cu mai marele dracilor, - cu alte cuvinte, că e în înţelegere cu dracii, - că chiar El are drac. 

E ştiută lupta pe care o duceau fariseii împotriva lui Iisus, fiindcă Iisus scotea poporul de sub exploatarea fariseilor şi 
cărturarilor. 

E ştiută şi osânda pe care le-o vestea Iisus, „cărturarilor şi fariseilor făţarnici" şi „vaiurile" care-i aşteptau. 
Să adâncim puţin câteva lucruri în legătură. În cărţile lui Moise (Facere 32,28) citim despre Iacov că într-o noapte s-a luptat cu 

Dumnezeu şi era cât pe ce să-L biruie. Iacov n-a ştiut cu cine se luptă, decât la urmă. De la această luptă Iacov s-a numit Israel, 
adică neamul care s-a luptat cu Dumnezeu. 

Era noapte. Era nepricepere, necunoaştere de Dumnezeu. Obişnuit atunci te lupţi cu Dumnezeu când nu-L cunoşti. Atunci I 
te împotriveşti când te crezi cineva. „Dacă eşti om, în viaţa ta trebuie să te lupţi cu Dumnezeu, precum s-a luptat şi Iacov. Ferice 

de tine dacă Dumnezeu va câştiga lupta. Şi vai, dacă vei învinge tu pe Dumnezeu, - căci vei rămânea singur pe câmpul de luptă - şi 

atunci nu tu ai învins, ci moartea." (Nicolae Velimirovici, „Cugetări despre bine şi rău"). Ce poate să fie că e în stare omul să 
primească orice altă părere, numai adevărul nu. Se împacă omul şi cu gândul fioros că el e Dumnezeu, iar tot restul nu-i decât 
natură. Iată ne-am rugat şi ne rugăm pentru statornicirea timpului, că înnegrea spicul grâului în holde. 

Dacă omul ar fi cine se crede, ar da ordin acestei naturi şi ea ar trebui să-1 asculte. Dar ea n-ascultă decât de Făcătorul 
ei. De aceea noi, cunoscându-L pe El stăpânul ei, noi ne rugăm, şi, deşi nevrednici, Dumnezeu ne ascultă rugăciunea. 

Natura nu ascultă de autoritatea omului, ci ascultă de autoritatea lui morală, de sfinţenia lui. Ascultă de acea înrudire a 
omului cu Tatăl său şi făcătorul naturii. Natura nu se impresionează de frumuseţea omului, prea puţin de ştiinţa lui, şi deloc de 
autoritatea lui. Ascultă însă de smerenia lui. 

Povestea nemulţumitului, care a cerut să conducă el vremea şi care, uitând să poruncească vânt pe vremea legatului, la seceriş s-
a trezit cu toate spicele goale. A renunţat să mai conducă el vremea. „Cu cât omul e mai aproape de Dumnezeu, cu atât vede pe 

Dumnezeu mai mare şi pe sine mai mic. Cu cât omul este mai departe de Dumnezeu, cu atât se vede pe sine mai mare şi pe 

Dumnezeu mai mic" (Nicolae Velimirovici). De la această apropiere sau depărtare a vieţii tale de Dumnezeu atârnă multe şi 
înţelegem multe. Astfel: „depărtarea la care se ţine omul de Dumnezeu îl face uneori să vadă numai omul. Apropierea îi face, pe 

alţii, să nu mai vadă omul". Şi trebuie calea de mijloc. 
A spune că nu este Dumnezeu ci numai natură, nu dovedeşte nimic despre Dumnezeu. Aceasta arată doar atât: depărtarea aceluia 

de Dumnezeu. Smerenia vieţii sau trufia ei sunt cei doi factori care ne apropie sau ne depărtează de Dumnezeu. Una ÎI mărturiseşte 
alta ÎI huleşte. De aceea, zicem în toate împrejurările potrivite, că mersul vremii atârnă de mersul purtării. Dacă ne înţelegem, 
turmă şi păstori, să cerem ceva lui Dumnezeu, aşa a spus că ne va da, spre slava Fiului Său, Domnului nostru Iisus Hristos. 

Şi nu putem îndrăzni a cere decât o viaţă curată; iar celelalte ni le va da El, căci ştie El că ni le trebuie. 
                                                                                                 Părintele Arsenie Boca - Prislop. 30.VII.1949 – „Cuvinte vii” 
 

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

ne ruga cu credinţă, avînd drept pildă pe cei orbi vindecaţi din Evanghelia de astăzi. Că aceia mergeau după Mântuitorul şi strigau 

cu credinţă: Miluieşte-ne pe noi, Fiul lui David! Iar dacă Domnul ne va întreba ca 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 pămîntul! 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 mila şi minunile Tale! Revarsă mila şi harul minunilor Tale peste noi toţi, ca să Te slăvim şi să Te 

lăudăm în veci. Amin. 

                                                                 Arhimandrit Cleopa Ilie – Predici de peste an - http://www.calauzaortodoxa.ro 

       
      
   Anul III  nr. 29 (83)  
         11 august 2013   

   Duminica a VII-a după Rusalii 
   ( vindecarea a doi orbi şi a 

          unui mut din Capernaum) 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
                                       

                                                       Programul săptămânii   11 august  2013  – 18 august  2013 
Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică          11 august 8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea a doi orbi și a unui mut) - Pr. Dragoș 
Duminică          11 august 17 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului şi convorbiri duhovniceşti  - Pr. Dragoș 
Luni                  12 august 17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr. Dragoș 
Miercuri           14 august 9 - 11 - Sfinţirea mică a apei - Pr. Dragoș 
Miercuri           14 august 17 – 19  - Vecernia și Prohodul Maicii Domnului - Pr. Dragoș 
Joi                     15 august 8 - 12 - Sf.Liturghie (Adormirea Maicii Domnului) - Pr. Dragoș 
Vineri                16 august 8 - 10 - Acatistul Sf.Brâncoveni și Sf.Liturghie - Pr. Dragoș 
Vineri                16 august 10 – 12 - Taina Sf.MASLU 
Vineri                16 august 17 - 18 - Slujba acatistului - Pr. Dragoș 
Sâmbătă           17 august 8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi - Pr. Dragoș 
Sâmbătă           17  august 17 - 18 - Vecernia Duminicii a VIII-a după Rusalii  - Pr. Ticu 
Duminică          18 august 8 - 12 - Sf.Liturghie (Ȋnmulţirea pâinilor) - Pr. Ticu 
Duminică          18 august 17 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului şi convorbiri duhovniceşti   - Pr. Ticu 

15 august – Cuvânt la  Adormirea Maicii Domnului  

Ce să fie Maica Domnului pentru noi? Nădejde, încă o nădejde! De ce? Pentru că avem ajutorul Maicii 

Domnului. și dacă știm de ajutorul Maicii Domnului, de ocrotirea Maicii Domnului, de acoperământul Maicii 
Domnului, de mijlocirea Maicii Domnului si de rugăciunile Maicii Domnului, avem un plus de nădejde. Maica 

Domnului este nădejde: "Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzeste-mă sub sfânt 

acoperământul tău". 

Ce mai este Maica Domnului? Acoperământ. Ce înseamnă "acoperământ"? Nu că stă Maica Domnului cu 

ceva întins deasupra noastră, ci că Maica Domnului este apărătoarea noastră. Ne scoate din primejdii, ne apără de 

rele: "Apărătoare Doamnă, pentru biruintţă multumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem tie, Născătoare de 

Dumnezeu", care esti apărătoare pentru noi. Nădejdea, acoperământul, scăparea, adica un fel de refugiu al 
nostru. Maica Domnului este o mângâiere pentru noi. Câtă vreme ne trăiesc părintii, câtă vreme ne trăieste mama, 

parcă avem pe cineva. Chiar dacă ne-am putea gândi vreodată că ne-ar părăsi toată lumea, mama nu ne părăsește. 

Niciodată nu putem fi singuri când il avem pe Dumnezeu. Niciodată nu suntem singuri când o avem pe 
Maica Domnului. Niciodată nu suntem singuri când îi avem pe sfintii lui Dumnezeu. Niciodată nu suntem părăsiti 

când Dumnezeu este cu noi, când Maica Domnului este cu noi. Știţi cine este părăsit? Acela care vrea să fie părăsit: 
acela care înjură, acela care minte, acela care fură, acela care face scandal, acela care bea, care se îmbată si face 

rele-n casă. Acela nu este cu darul lui Dumnezeu si aceluia i-ar putea zice Domnul Hristos: "De câte ori voit-am să 

vă adun cum adună găina puii săi sub aripi, dar n-ati vrut". Cine vrea sa fie cu Dumnezeu il are pe Dumnezeu. 

Cuvintele lui sunt cuvintele lui Dumnezeu, gândurile lui sunt gândurile lui Dumnezeu, simtirea lui este simtirea lui 

Dumnezeu. 

Să aveti mai multă încredere in Dumnezeu, mai multă încredere în Maica Domnului, mai multă încredere in 
bunătatea lui Dumnezeu si în bunătatea Maicii Domnului. "Pe Născătoarea de Dumnezeu si Maica Luminii, intru 

cântări cinstind-o să o mărim". Să o mărim cum a mărit-o Dumnezeu când a ales-o. Să o mărim cum a mărit-o Fiul 

său când S-a sălășluit în pântecele ci cel pururea fecioresc. Să o mărim cum a mărit-o ingerul binevestitor care i-a 

zis: "Binecuvantată esti tu intre femei." (Luca 1, 28). Să o mărim cum a mărit-o Elisabeta, plină de Duhul Sfânt, 

care a zis: "Binecuvântată esti tu intre femei si binecuvântat este rodul pântecelui tau." (Luca I, 42). Să o mărim 
cum a mărit-o femeia care a ridicat glas din popor si a zis către Domnul Hristos: "Fericit este pantecele care Te-a 

purtat si fericiti sunt sanii pe care i-ai supt." (Luca 11, 27).  Să o mărim cum au mărit-o ingerii si toti sfintii, cum a 

mărit-o Biserica in toată vremea si să nu ne lăsăm încurcati in gândurile noastre si in simtirile noastre de oameni 

care nu sunt cinstitori ai Maicii Domnului. Să-i lăsăm in pace, să ne rugăm pentru ei, să-i ocolim când ne spun că nu 

facem bine când o cinstim pe Maica Domnului.   
      Părintele Teofil Părăian     Măn.Brancoveanu, 8 septembrie 1997                   www.crestinortodox.ro 

Pilde ortodoxe - Milostenia -  Într-o școală de la ţară, la ora de religie, un copil l-a întrebat pe preot, care le vorbea despre 
milă ca despre prima virtute pe care trebuie să o avem neapărat ca să ne mântuim:  - Părinte, dar eu, care sunt sărac si nu 

am ce dărui, cum să ... fac eu milostenie?  Dacă aș avea și eu mai mulţi bani, aș da cu dragă inimă, dar așa…  - Fiule, nu asta 
înseamnă milă. Uite, de exemplu, ieri dimineaţă, plecând cu treburi, am văzut-o peste drum pe mama ta, iesind din curte si 
ajutând până acasă o batrână, ce se ostenea cu o legatură de lemne. Mai târziu, am zărit-o iarăși îndrumând un călător ce se 
rătăcise și, chiar dacă nu l-a putut ospăta, un sfat bun și o cană cu apă rece s-au găsit și pentru el. Când vecina de alături a 
plecat în târg cu treburi, i-a lăsat în grijă copilul cel mic. Spre seară, când doi săteni se certau în drum, a ieșit si, cu vorbe 
frumoase, i-a împăcat. Vezi tu, acum, ce este mila? Chiar dacă nu ai bani să dai și celorlalti, nimic nu te împiedică să-i ajuţi 

cu atât cât poti.  

                              Nu trebuie să dai din buzunar, ci din suflet.  

   “Cu un bănuţ dăruit, poţi cumpăra cerul. Nu fiindcă cerul ar fi atât de ieftin, ci fiindcă Dumnezeu este atât de plin de iubire. 

Dacă n-ai nici măcar acel bănut, atunci dă un pahar cu apă rece!” (Sfântul Ioan Gură de Aur). 

 

 

 




