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 Și mergând ei spre mulțime, s-a apropiat de El un om, căzându-I 
în genunchi și zicând: Doamne, miluiește pe fiul meu, că este lunatic și 
pătimește rău, căci adesea cade în foc și adesea în apă.
 Acest om se arată a fi foarte necredincios și din cele zise către el de Hristos: 
„O neam necredincios”, dar și pentru că-i învinuiește pe ucenici, (după cum se 
vede mai departe).
 Oare, luna pricinuia aceasta? Nu, ci diavolul, pândind când era luna plină și 
atunci năvălind asupra lui făcea să fie hulite lucrurile lui Dumnezeu, ca și cum ar fi 
pricinuitoare de rău.
 Iar tu, înțelege și că „cel fără de minte (nebun) se schimbă ca luna”, 
după cum este scris („Vorba celui cuvios este todeauna cu înțelepciune; iar cel nebun 
se schimbă ca luna” Înțelepciunea lui Isus Sirah, 27,11), adică uneori arătându-se 
mare întru fapta bună, iar alteori mic făcându-se și pierind (prin fapta rea). Deci, 
acesta este „lunatic” și „cade și în foc” - adică în focul mâniei și al poftei -, „și în 
apă” - adică întru valurile vieții celei cu multe griji, întru care este leviatan diavolul 
(leviatan, este un cuvânt evreiesc și înseamnă „balaur”), adică cel care împărățește 
îșn ape. Au, doară, nu sunt valuri unele peste altele grijile bogaților?
 Și l-am adus la ucenicii Tăi și n-au putu să-l vindece. Iar Iisus, 
răaspunzând, a zis: O, neam necredincios și îndărăatnic, până când voi? 
Până când vă voi suferi pe voi? Aduceți-l aici la Mine. Și Iisus l-a certat și 
demonul a ieșit din el și copilul s-a vindecat din ceasul acela.
 Vezi, cum acest om aruncă asupra ucenicilor greșeala necredinței sale, 
spunând că sunt neputincioși spre vindecare? Deci, Domnul îl rușinează pe el pentru 
că-i învinuiește pe ucenici, zicând: „O, neam necredincios!” Adiscă „nu într-atât 
este greșeala neputinței acelora, cât este a necredinței tale, căci multă fiind 
(necredința ta), a biruit pe cea puțină putere a lor”. Și certându-l pe acela, pe toți de 
obște îi mustră, și pe cei ce stăteau (erau) împreună (cu El) și pe cei ce nu cred.
 Iar zicând „până când voi fi cu voi?”, arată că dorește Patima de pe Cruce 
și despărțirea de dânșii, căci zice „Până când voi petrece cu cei ce Mă ocărăsc și cu cei 
necredincioși?”
 „Și Iisus l-a certat”. Pe cine? Pe cel ce se îndrăcea la lună plină. Din aceasta 
se vede că și el, necredincios fiind, pentru necredința lui s-a făcut sieși pricinuitor de 
drac.
 Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, I-au zis de o parte: De ce 
noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: Pentru puțina 
voastră credință. Căci adevărat grăiesc vouă: Dacă veți avea credință cât 
un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia: Mută-te de aici 
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dincolo, și se va muta; și nimic nu va fi vouă cu neputință. Dar acest neam 
de demoni nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. 
 S-au temut Apostolii nu cumva să fi pierdut darul ce li s-a dat lor asupra 
dracilor. De aceea, temându-se, „de o parte” Îl întreabă pe El. Iar Domnul, ca unora 
care nu erau desăvârșiți, le zice: „Pentru necredința voastră”, căci de-ați fi avut 
fierbinte și călduroasă credința chiar mică de s-ar fi părut, ați fi isprăvit pe cele mari. 
 Iar că au mutat Apostolii munții, nicăieri nu este scris, însă este cu putință să 
fi mutat și să nu se fi scris, că nu toate s-au scris (Ioan 21,25). Și într-un alt chip 
(înțelege): n-a fost nevoie, de aceea n-au mutat, dar altele mai mari au făcut. Dar, vezi 
și Domnul zice: „Veți zice muntelui acestuia „mută-te!” - și atunci când veți zice , de 
îndată se va muta”. Dar Apostolii n-au zis, căci n-a fost nevoie și de aceea nu s-au 
matat munții. Căci de-ar fi zis, cu adevărat s-ar fi mutat.
 Iar „acest neam” - adică al dracilor - prin „rugăciune și postire” se 
scoate. Că se cuvine ca și cei care se îndrăcesc mai vârtos să postească, dar și cei ce vor 
să-i tămăduiască pe ei, căci atunci rugăciunea este rugăciune când nu cu beție, ci cu 
postire se face.
 Și să înțelegi și aceasta: toată credința este „grăunte de muștar”, mică 
fiind socotită pebtru „nebunia propovăduirii” (1 Corinteni 1,21), dar dobândind 
pământ bun, copac mare se face. Iar întru acest copac „păsările cerului” - adică 
gândurile care zboară Sus - „se sălășluiesc” (Matei  13,23).
 Deci, cel care are toată credința paote zice muntelui „mută-te”, adică 
dracului. Iar acesta zicând, arată că dracul a ieșit* ( Sfântul Petru Damaschinul îi 
învață pe cei ce vor să dobândeascădesăvârșirea: „Dacă toată ținta omului este să 
placă lui Dumnezeu, îl va învăța Dumnezeu Însuși voia Lui, înconștințându-l fie 
prin înțelegere, fie prin vreun om sau prin Scriptură. Și dacă își va tăia voile sale 
pentru  Acela, Însuși Acela îl va face să ajungă cu bucurie negrăită la desăvârșire, 
cum nu știe el; iar văzând aceasta se minunează cum începe să izvorască de 
pretutindeni bucuria și cunoștiința și cum din tot lucrul găsește folos. Iar 
Dumnezeu va împărăți în el, ca în cel ce nu mai are voie proprie, fiindcă s-a supus 
voii  Lui celei sfinte. Și se  face ca un împărat, încât orice gândește se săvârșește fără 
osteneală și îndată de către Dumnezeu, Cel ce are grijă de dânsul/ Aceasta este 
credința de care a grăit Domnul: „Dacă veți avea credință”, și pe aceasta 
credință se zidesc celelate virtuți. - Filocalia, vol 5. p 115” ).
 Pe când străbăteau Galileea, Iisus le-a spus. Fiul Omului va să fie 
dat în mâinile oamenilor. Și-L vor omorî,  dar a treia zi va învia. Și ei s-au 
întristat foarte.

- din cartea: Tâlcuire la Evanghelia de la  Matei, Sf. Teofilact al Bulgariei, p 299-
301
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Anunturi
 1. Pentru a vizualiza online: 
Ÿ programul liturgic accesați: www.parohiaglasgow.co.uk
Ÿ  și din meniu alegeți buletin buletinul duminical: www.parohiaglasgow.co.uk

duminical
 2. Săptămana aceasta vom sluji:
* De praznicul Schimbării la Față a Mântuitorului (luni 6 august) și în ziua 
poemenirii Sfintei Teodora de la Sihla (marți 7 august). Slujirea cuprinde 
Vecernie (în ajun, ora 19:00) și Utrenie cu Sfânta Liturghie în ziua pomenirii 
(08:00; 10:00).
 3. În perioada 7 -13 august, începând cu orele 19.00 vom sluji zilnic 
Paraclisul Maicii Domnului

Cuvinte de la pãrinti
espre Sfântul Ioan Iacob de la Neamț (1913-1960),  a cărui pomenire este pe 5 Daugust, spunea ucenicul său: „Cât a fost bolnav, niciodată nu a oftat sau a 
suspinat, ci răbda toate cu seninătate și bucurie. Apoi tăcea mult, nu râdea 

niciodată, se ruga neîncetat cu inima și răbda cu multă tărie bolile și necazurile vieții. 
Ținea regim sever și post, primind foarte puțină mâncare și băutură, cât să-și țină 
zilele; iubea mult liniștea și singurătatea, ținea cu tărie la dreapta credință, la Tradiție 
și Sfintele Canoane și avea mintea totdeauna ațintită la Iisus Hristos răstignit pe 
Golgota. Nimic din cele pământești nu cugeta, nici nu voia să știe. Astfel, trupul său, 
mintea și inima erau despătimite, dematerilalizate și unite tainic cu Dumnezeu prin 
rugăciune și prin darul Duhului Sfânt.”
 Spunea și acestea părintele Ioanichie, ucenicul său: „Cuviosul Ioan știa mai 
înainte data sfârșitului său, pe care și-a însemnat-o pe peretele peșterii. Îndată după 
ce s-a săvârșit, l-am îmbrăcat cu rasa, i-am așezat schima mare (...) i-am pus 
epitrahilul pe piept și l-am culcat pe rogojină. Apoi i-am aprins trei lumânări de cear 
și candela și am anunțat pe starețul Mănăstirii Sfântul Gheorghe Hozevitul, 
arhimandritul Amfilohie, cu care era foarte apropiat. La porunca lui i s-au tras trei 
zile clopotele mănăstirii (...)”
 Starețul lavrei, Amfilohie, cu greu a dat binecuvântarea să se deschidă 
mormântul Cuviosului Ioan din peșteră. Însă cum l-a deschis, a ieșit un miros de 
bună mireasmă care a umplut peștera și inimile tuturor. Iar trupul cuviosului și 
hainele erau întregi și nevătămate și răspândeau o aromă cerească de sfințenie. Parcă 
era de curând adormit. Atunci toți pelerinii au îngenunchiat și, cu lacrimi de emoție și 
evlavie, au strigat:
 - Slavă Ție, Doamne, pentru această mare minune! Cuviosul Ioan Românul 
este sfânt!
 Apoi au sărutat sfintele lui moaște, le-au tămâiat, au aprins lumânări și au 
cântat troparul: „Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip, că, luând 
crucea ai urmat lui Hristos și învățând să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să 
poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta împreună cu îngerii se 
bucură, Preacuvioase Părinte Ioane, duhul tău!” Patericul românesc p. 614-616
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Învãtãm împreunã
Ectenia mare de la Sfânta Liturghie 
 Dupa cuvântare, preotul (diaconul) începe rugăciunea zicând „Cu pace,  
Domnului sa ne rugam!” Noi nu știm să ne rugăm cum se cuvine și, pentru ca să 
nu vorbim în zadar, Biserica ne învață cele ce se cuvin despre rugăciune, aratându-
ne, mai întâi, cum să ne rugăm; „Cu pace”. 
 Dar de ce îndată după binecuvântare ea ne-a poruncit să facem 
rugăciunea de cerere, înainte de a ne fi mărturisit și a fi multumit lui Dumnezeu?
 Pentru ca, atunci când spune: „Cu pace”, ea presupune și mărturisirea și  
mulțumirea, dacă privim lucrurile mai în adânc. Într-adevăr, pace în suflet nu poate 
avea omul care este veșnic nemulțumit de cele ce i se întâmplă în viață, ci numai acela 
care cu recunoștință mulțumește lui Dumnezeu pentru toate, după cum ne învață 
Sfântul apostol Pavel . Pace nu poate avea, de asemenea, nici acela care n-are 
conștiința curată; ori conștiința curață fără mărturisire e cu neputință. Iată de ce am 
spus că cine se roagă „cu pace”, înseamnă că în sufletul lui a mulțumit mai întâi și s-a 
mărturisit.
 De altfel, chiar lucrul pe care-l cerem, presupune că am adus mulțumire și că 
ne-am mărturisit. Căci ce cerem? – Să fim miluiți: („Doamne, miluiește-ne!”).
 Dar aceasta e cererea unor vinovați, care când nu mai au niciun cuvânt de 
îndreptățire, lipsiți de orice apărare, înalță acest ultim strigăt către judecătorul lor, 
nădăjduind să dobândească ceea ce cer, nu pentru meritele lor, ci prin milostivirea 
aceluia. E ruga unor oameni care recunosc cât de mare este bunătatea Judecătorului 
și cât de grea este vinovăția lor. Aceasta înseamna atât mărturisire cât și 
recunoaștere.
 Preotul îndeamnă dintru început poporul la rugăciune, ca unul care e 
orânduit pentru aceasta, căci de aceea și șade el în fața poporului, dar și ca un 
împuternicit și mijlocitor al credincioșilor, pentru ca „rugăciunile lui stăruitoare să 
aibă multă putere”, cum zice Sfântul Apostol Iacov. Căci rugăciunea dreptului 
lucrează atunci când toți aceia pentru care se face dreptate și rugăciunea, aduc toate 
cele cuvenite din partea lor: curăția faptelor, rugăciuni, orice altă virtute care place 
lui Dumnezeu.

din cartea: Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii, Nicolae Cabasila, Sfântul, pag. 16-17

Stiati cã?
uvântul Ectenie provine din limba greacă (ectenis - întins, prelungit) și 

Cdenumește rugăciunea prelungită, stăruitoare. Ectenia este rugăciunea de 
cerere cea mai bogată, o sinteză a cererilor Bisericii în cadrul Liturghiei 

ortodoxe.  (Dicționar de cunoștiințe religioase, Pr. Ene Braniște, pag 136-137)
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