August 29, 2021: Duminica a X-a după Rusalii
(Vindecarea lunaticului)
Apostolul: I Cor. 4:9-16:
Căci mi se pare că Dumnezeu, pe noi, apostolii, ne-a arătat ca pe cei din urmă oameni, ca pe nişte
osândiţi la moarte, fiindcă ne-am făcut privelişte lumii şi îngerilor şi oamenilor. Noi suntem nebuni pentru
Hristos; voi însă înţelepţi întru Hristos. Noi suntem slabi; voi însă sunteţi tari. Voi sunteţi întru slavă, iar noi
suntem întru necinste! Până în ceasul de acum flămânzim şi însetăm; suntem goi şi suntem pălmuiţi şi
pribegim, Şi ne ostenim, lucrând cu mâinile noastre. Ocărâţi fiind, binecuvântăm. Prigoniţi fiind, răbdăm.
Huliţi fiind, ne rugăm. Am ajuns ca gunoiul lumii, ca măturătura tuturor, până astăzi. Nu ca să vă ruşinez vă
scriu acestea, ci ca să vă dojenesc, ca pe nişte copii ai mei iubiţi. Căci de aţi avea zeci de mii de învăţători în
Hristos, totuşi nu aveţi mulţi părinţi. Căci eu v-am născut prin Evanghelie în Iisus Hristos. Deci, vă rog, să-mi
fiţi mie următori, precum şi eu lui Hristos.

Evanghelia: Matei 17:14-23:
Şi mergând ei spre mulţime, s-a
apropiat de El un om, căzându-I în genunchi,
Şi zicând: Doamne, miluieşte pe fiul meu că
este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade
în foc şi adesea în apă. Iar Iisus, răspunzând,
a zis: O, neam necredincios şi îndărătnic, până
când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe
voi? Aduceţi-l aici la Mine. Şi Iisus l-a certat
şi demonul a ieşit din el şi copilul s-a vindecat
din ceasul acela. 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 puţina voastră credinţă. Căci
adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă
în voi cât un grăunte de muştar, veţi zice
muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă. Dar
acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post. Pe când străbăteau Galileea, Iisus
le-a spus: Fiul Omului va să fie dat în mâinile oamenilor. Şi-L vor omorî, dar a treia zi va învia. Şi ei
s-au întristat foarte!
Vindecarea lunaticului din pericopa evanghelică a acestei duminici a avut loc chiar după
Schimbarea la față a Mântuitorului pe muntele Taborului. Tatăl tânărului lunatic venise mai întâi la
apostoli, sperând în vindecarea fiului său. După eșecul apostolilor, tatăl a venit la Mântuitorul, a
îngenuncheat înaintea Lui și s-a rugat zicând: Doamne, miluieşte pe fiul meu că este lunatic şi pătimeşte
rău. Ne putem imagina suferința acestui părinte cu inima zdrobită când descrie în detaliu severitatea
luptei cu duhurile rele ale fiului său: adesea cade în foc şi adesea în apă.

Când tânărul este adus la Hristos, El l-a certat şi demonul a ieşit din el şi copilul s-a vindecat
din ceasul acela. Se înțelege de aici că duhul necurat nu voia să iasă din acest tânăr. Însă, când ziditorul
cerului și al pământului, Domnul puterilor văzute și nevăzute voiește, acestea se supun poruncii Lui.
Răspunzând la întrebarea apostolilor Săi De ce noi n-am putut să-l scoatem?, Mântuitorul le (ne)
spune ce este de trebuință pentru a fi biruitori în războiul spiritual zilnic cu duhurile rele: Credința,
Rugăciunea și Postul: Pentru puţina voastră credinţă. Căci adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea
credinţă în voi cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, şi se va
muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă. Dar acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune
şi cu post.
Să ne agonisim aceste arme duhovnicești, pentru ca și noi, cu Credință neșovăielnică, cu
Rugăciune stăruitoare și Post adevărat, să ne facem biruitori asupra forțelor întunericului!
Pr. George Bazgan

Vecernia
Slujba Vecerniei, sâmbătă la orele 18:00.

MEMBRIA
Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii
parohiei noastre să-și plătească cât mai curând posibil.
În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea
răspunderilor financiare pentru perioada de vară și pentru restul anului.
În contextul situației actuale, cu numărul restrâns de participanți la Sf.
Liturghie, vă rugăm să plătiți membria și donațiile on line.

VĂ MULȚUMIM MULT!

