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                                     VINDECAREA SLUGII SUTASULUI 
 

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. Și 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. Și 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 ție după cum ai crezut. Şi s-
a însănătoșit sluga lui în ceasul acela. (MATEI VIII, 5-13) 

 

 

 

 

https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2015/05/duminica_a_iv-a_dupa_pasti_-_vindecarea_slugii_sutasului_2.jpg?itok=ZeTkPhkj
http://www.sfmariakitchener.com/
https://www.facebook.com/orthodoxparish/
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FRAGMENT DIN PREDICA PARINTELUI ARSENIE 

MUSCALU DE LA MANASTIREA CORNU, 2011 

 
 
“Acest cuvant al sutasului e vrednic de pus in inima noastra: 

“Nu sunt vrednic sa intri sub acoperisul meu, zi  numai cu 
cuvantul“. Noi traim intr-o lume in care este totul centrat pe 

eu, pe propria persoana. Parintele Serafim Rose numeste 

generatiile de la el si putin inaintea lui incoace, generatia “Eu”. 
Si zice: Iata, “generatia Eu” se apropie de Biserica, insa cand 
generatia Eu se apropie de Biserica ea intampina anumite 

probleme in apropierea ei de Biserica, pentru ca incearca sa prefaca cumva 
spiritualitatea pe care o gaseste in Biserica  dupa propriul chip. Aceasta spune 

Parintele Serafim si noi traim intr-o vreme in care lucrurile s-au accentuat in aceasta 

directie. Sutasul acesta ne invata sa nu facem nimic prin care sa atragem atentia 

asupra propriei persoane. Un duhovnic contemporan spune ca in biserica, atunci cand 

avem de indeplinit o lucrare, o slujire, – va dau acest exemplu, fie de citit, fie de 

cantat la strana, fie numai ca preot cand slujim –  toate trebuie sa le facem cat mai 

discret cu putinta. Prezenta noastra sa treaca, asa, cat se poate, neobservata." (Sursa: 
pagina de web “Cuvantul Ortodox”) 

 

                         Credinta si ratiune 
“Religia si stiinta naturii nu se exclud cum cred sau se tem unii in ziua de astazi, ci se 
intregesc si se armonizeaza impreuna."  (Max Planck,1858-1947, fizician german 
Laureat al Premiului Nobel) 
                                                                                                                                                

Ratiunea si credinta se completeaza reciproc si nicidecum nu se opun, omul avand 

sansa, pe ambele cai, sa ajunga la stiinta si cunoastere. Prin stiinta pura se poate 

ajunge negresit la concluzia rationala ca nimic din tot ce exista nu se poate autocrea, 

autoalcatui sau autoorganiza. Nimic din tot ce exista nu isi are cauza in sine, ci 

numai in afara lui.  

 

 

http://www.cuvantul-ortodox.ro/2008/12/10/ortodoxia-confortabila-si-inchipuita-sau-despre-ispitele-generatiilor-rasfatate/
http://www.cuvantul-ortodox.ro/2008/12/10/ortodoxia-confortabila-si-inchipuita-sau-despre-ispitele-generatiilor-rasfatate/
http://www.cuvantul-ortodox.ro/2009/02/23/in-zilele-cele-mai-de-pe-urma-adevaratii-slujitori-ai-lui-hristos-se-vor-ascunde-de-oameni/
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Este impotriva oricarui logici elementare si de bun simt sa tragi concluzia cum ca 

lumea, in toata complexitatea si splendoarea ei, este rezultatul unor combinatii 

intamplatoare. Despre lumea in care traieste, omul poate intelege mult mai mult 

daca trece la urmatorul nivel de cunoastere, folosindu-se de unealta credintei. Prin 

credinta ne deschidem cu toata fiinta, deci nu numai cu mintea, catre Facatorul si 

Administratorul acestei creatii din care facem si noi parte. Cum ratiunea umana 

functioneaza cu limite si cu multi "paraziti ideologici", deschiderea noastra prin 

credinta se poate face chiar apeland si accesand in mod direct Resursele 

Dumnezeirii. Cunoasterea lui Dumnezeu prin credinta este personala si intima si nu 

poate fi explicata, ci numai descrisa. Daca s-ar explica, atunci am vorbi tot de o 

cunoastere rationala, iar un dumnezeu care ar incapea cu totul intre limitele ratiunii 

umane nu ar mai fi Dumnezeu. Pe de alta parte, neputinta de a ne explica ceva nu 

inseamna ca acel “ceva” este irational, ci dimpotriva, poate insemna ca acel “ceva” 

intra, de fapt, in zona suprarationalului. Cum facem insa diferenta intre irational si 

suprarational? Irationalul are de a face cu absurdul, cu lipsa de coerenta si lipsa unui 

scop, in timp ce suprarationalul, desi nu-l intelegem intru totul, e logic, coerent si are 

finalitate. “Credinta este incredintarea celor nadajduite si dovedirea lucrurilor celor 
nevazute"(Evrei XI, 1), ne spune Sfantul Apostol Pavel.  

De ce dupa incredintarea personala nu se incredinteaza si altii prin "transfer" 

automat de credinta? Pentru ca astfel ni s-ar anula libertatea personala pe care 

Dumnezeu ne-a lasat-o. Tot dupa logica, coerenta si finalitate deosebim credinta de 

credulitate. Credinta are suport rational si, mai ales, e folositoare omului 

spre mantuire, in timp ce credulitatea se naste din ignoranta, bigotism, credinta falsa, 

distorsionata sau prost inteleasa. Cum intelegem atunci cuvintele Domnului Iisus: 

"Fericiti cei ce n-au vazut si au crezut!”?(Ioan XX, 29).  Sigur ca Dumnezeu poate fi 

cautat si pe cale rationala, dar apropierea omului de Dumnezeu nu are loc finalmente 

ca urmare a unor convingeri rationale sau intelectuale. E nevoie de legatura vie, 

personala, care incepe prin credinta si rodeste dragoste. Cu alte cuvinte: Fericiti ce n-

au vazut live (in direct) minunile Mantuitorului Hristos si cu toate acestea au ajuns 

sa dobandeasca o credinta lucratoare! Pe-aceasta suntem chemati s-o avem cu totii! p. 
didel 
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     CUVANT LA NAȘTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL AL    
PARINTELUI PETRONIU TĂNASE (24 iunie) 

 

                    -fragment- 
 
La 21 iunie este solstiţiul de vară, cumpăna vremii:  
de acum ziua începe să se micşoreze, iar noaptea să 
crească. Indată după solstiţiu, avem această mare 
prăznuire din ziua de astăzi, Naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul. Anul mai are o astfel de cumpănă, 

solstiţiul de iarnă, la 21 decembrie. Atunci este 
noaptea cea mai lungă de peste an, după care 

încep să crească zilele şi să se mărească lumina. 
De asemenea şi după solstiţiul de iarnă vine o şi mai 
mare sărbătoare şi tot o naştere, şi anume Naşterea 
Domnului Hristos. S-ar părea că între aceste două naşteri 
nu-i nici o legătură, ci numai că Sfântul Ioan este mai mare 
decât Domnul cu şase luni, în realitate însă, între aceste 
două naşteri, care au loc îndată după solstiţii, este o 

tanică legătură dumnezeiască. 
Sfântul Ioan Botezătorul este cel mai mare reprezentant al Vechiului Testament; cu el se încheie 
o etapă a omenirii. Cu Naşterea Domnului începe o lume nouă. Vechiul Testament se sfârşeşte 
cu culmea cea mai înaltă la care s-a putut ridica omul, cu cel mai mare dintre cei născuţi 
din femei; Noul Testament începe cu adâncul cel mai de jos la care s-a coborât Dumnezeu 
facându-Se om. Sfântul Ioan Botezătorul, vorbind ucenicilor săi despre Domnul Hristos, le 
spune: „Acestuia I se cade să crească, iar mie să mă micşorez.” Lucrul acesta este atât de în-
semnat, încât el a fost înscris chiar şi în mersul vremii. La naşterea lui Hristos, lumina 
începe să crească: „Acestuia I se cade să crească”; iar la naşterea Sfântului Ioan lumina 
începe să scadă: „iar mie mi se cade să mă micşorez”. 
Dar lucrul acesta nu este adevărat numai în legătură cu cele două naşteri de la solstiţii de care 
am pomenit, ci este o lege pentru tot creştinul: în fiecare din noi, Hristos trebuie să 
crească, iar omul să se micşoreze.(…) Trupul se micşorează prin post şi nevoinţă. Sfântul 

Ioan a fost cel mai mare pustnic, se hrănea cu ierburi şi miere sălbatică. 

Niciodată n-a pus în gură vin sau altă băutură beţivă. […] În trup se sălăşluiesc 

pofte păcătoase: pofta trupească, pofta de averi, lăcomia. Un trup bine hrănit, 
spun Sfinţii Părinţi, este ca un porc pus la îngrăşat. De aceea punem trupul la nevoinţe, 
la post şi privegheri, ca să-l micşorăm, ca să micşorăm patimile din el şi să lăsăm loc 
pentru creşterea omului duhovnicesc.  (Sursa: pagina de web “Cuvantul Ortodox”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cuvantul-ortodox.ro/cuvant-la-nasterea-sfantului-ioan-botezatorul-parintele-petroniu-tanase/
http://www.cuvantul-ortodox.ro/cuvant-la-nasterea-sfantului-ioan-botezatorul-parintele-petroniu-tanase/
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=3#30
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=3#30
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=3#30
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❖ Pilde duhovnicesti despre credinta in Dumnezeu 
 

 

• Dorind să-1 contrazică, un necredincios îi spuse unui creştin: 

 - Voi, creştinii, spuneţi că Dumnezeu este oriunde. Dacă este aşa, de ce te mai duci 

la Biserică, să asculţi predica, când oricum îl vedem peste tot. 

 - Aşa este, pe Dumnezeu, cei cu credinţă îl văd peste tot şi prin toate, însă priveşte! 

Chiar dacă aerul este încărcat pretutindeni cu vapori de apă, aceştia nu-ţi astâmpără 

setea şi, de aceea, mergi la fântână. La fel şi noi, creştinii, mergem la Biserică aşa 

cum tu mergi la fântână. Tu îţi astâmperi setea trupului cu apa proaspătă şi rece a 

fântânii, noi ne astâmpărăm setea sufletului cu apa dătătoare de viaţă veşnică: 

Cuvântul lui Dumnezeu. 

 

 
• Un tânăr a mers la un bătrân înțelept și l-a rugat cu căldură:  

   – Cum este Dumnezeu? Există Dumnezeu? Spune-mi te rog! Tu crezi că există 

Dumnezeu? 

    - Da, cred, a răspuns bătrânul. 

   – Crezi și aceasta cum că Dumnezeu a creat lumea? 

    – Sigur că da! 

   – Dar pe Dumnezeu cine L-a făcut? 

    – Tu, i-a răspuns cu seriozitate și scurt bătrânul. 

Tânărul a fost șocat de răspunsul bătrânului și după puțin i-a spus: 

– Eu te întreb serios, iar tu îmi spui că eu L-am făcut pe Dumnezeu?! 

– Dar și eu îți vorbesc serios, i-a răspuns bătrânul. Chiar foarte serios îți 

vorbesc, și ia aminte de ce. Tu, prin toate cele care mă întrebi, arăți că nu cauți 

să-L afli pe Dumnezeu așa cum este El, ci tu cauți să afli un dumnezeu așa cum 

îl vrei tu, cum ți-l închipui tu, făcut după măsurile tale. Deci acest dumnezeu 

pe care ți-l vei face tu, nu va fi Dumnezeul cel adevărat. 

Apoi a adăugat acel sfânt bătrân: 

– Fiule, caută să-L afli pe adevăratul Dumnezeu și să-L primești așa cum este. 

Să nu-L vrei așa cum ți-L închipui. Străduiește-te să devii tu așa cum te vrea 

Dumnezeu. Străduiește-te să-L înțelegi așa cum este și să iubești voia Lui, așa 

cum este. 
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❖ PROGRAM 

 
                          DUMINICA, 24 IUNIE 2018, ORA 11:00 A.M. 

➢ SFANTA LITURGHIE (AGAPA FRATEASCA DE SF. IOAN 

BOTEZATORUL OFERITA DE FAMILIA ION SI IORDANA NETCU) 

 

VINERI, 29 IUNIE 2018, 

➢ SFANTUL MASLU, ORA 05:00 P.M. 

 

DUMINICA, 01 IULIE 2018, ORA 11:00 A.M. 

➢ SFANTA LITURGHIE BAPTISMALA (DETALII IN NUMARUL 

URMATOR ALE BULETINULUI ORTODOX) 

 

DUMINICA, 08 IULIE 2018, ORA 11:00 A.M.                                                   

➢  SFANTA LITURGHIE (VINDECAREA SLABANOGULUI  

                          DIN CAPERNAUM) 

 

                         DUMINICA, 15 IULIE 2018, ORA 11:00 A.M. 

➢ SFANTA LITURGHIE (VINDECAREA A DOI ORBI SI A UNUI 

MUT IN CAPERNAUM) 

 

 

 

 

 


