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”Şi învăţa Iisus într-una din sinagogi sâmbăta. Şi iată o femeie care avea de optsprezece ani un duh de neputinţă şi care era 

gârbovă, de nu putea să se ridice în sus nicidecum. Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o şi i-a zis: Femeie, eşti dezlegată de neputinţa 

ta. Şi Şi-a pus mâinile asupra ei, şi ea îndată s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu. Iar mai-marele sinagogii, mâniindu-se că 

Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zicea mulţimii: Şase zile sunt în care trebuie să se lucreze; venind deci într-acestea, 

vindecaţi-vă, dar nu în ziua sâmbetei! Iar Domnul i-a răspuns şi a zis: Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, 

sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle, şi nu-l duce să-l adape? Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o satana, 

iată de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura aceasta, în ziua sâmbetei?  Şi zicând El acestea, s-au 

ruşinat toţi care erau împotriva Lui, şi toată mulţimea se bucura de faptele strălucite săvârşite de El.”                 (Luca 13, 10-17) 
 

Gârbovirea, starea aceasta ultimă, de a nu putea privi în sus!, de a se fi schimbat în tine sensul gravitaţiei. Pentru că 

în păcat, cum spun Părinţii, gravitaţia îşi schimbă sensul de la Dumnezeu (aceasta este adevărata noastră gravitaţie) către tine 

însuţi, către eul tău, către pământ. Şi atunci, privirea în jos e căderea din sensul existenţei tale. De aceea demonul e simbolizat 

prin şarpe, care se târăşte pe pământ, cum a fost pedepsit: “Pe pământ te vei târî, cu pământ te vei hrăni” (Facerea 3, 14). Atunci, 

foamea de pământ a omului, foamea de cele de jos e foamea de păcat; şi păcatul e pâinea demonului. Adam a pus un fel de nou 

început existenţei, spun Sfinţii Părinţi, cu privirea aceasta în jos – în păcat, stricăciune şi moarte. 

Mai-marele sinagogii, ştim ce a spus: “Şase zile să lucraţi, în acestea să vă vindecaţi, iar nu sâmbăta”. Când sâmbăta era a 

binelui, dintru început, şi a vindecării în bine; prin Cel “prin Care toate s-au făcut”! Şi Iisus a răspuns, precum am auzit: 

“Făţarnicilor...” – tot la plural răspunde şi Mântuitorul, din delicateţe – “Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbătă boul sau, 

sau asinul de la iesle, şi nu-l duce să-l adape? Dar această, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o satana, iată de optsprezece 

ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătură aceasta, în ziua sâmbetei?”. Mântuitorul trece mai adânc, chiar dincolo de 

Moisi şi de Legea pe care o dăduse Dumnezeu prin Moisi, la Avraam (în care cele trei religii – crezul creştin, mozaismul, 

islamul – îşi au un fel de părinte, al neamurilor). “Şi zicând El acestea, s-au ruşinat toţi cei ce erau împotriva Lui, şi toată 

mulţimea se bucura de faptele strălucite săvârşite de El”. 

Am cugetat, după rânduiala sfântă, pornind de la acel “să fie” al fiecăruia, în Hristos, că El este Amin-ul a tot omul din lume: 

începi ziua, sfinţind-o, cu Tatăl nostru, apoi, din Ceaslov (cea mai bogată carte de rugăciuni a creştinului ortodox) 

(...) Altfel spus, din moment în moment, în timpul zilei, oriunde te-ai afla, să gândeşti şi să te rogi: la ceasul al treilea a 

coborât Duhul Sfânt… Doamne, fă-ne vrednici pe noi, Duhul Sfânt să lumineze în noi! Duhul de viaţă făcător. Şi “Doamne Iisuse 

Hristoase, miluieşte-mă!”; la al şaselea, Mântuitorul, pe Cruce, a rupt înscrisul păcatelor. La fel zici: “Doamne, Iisuse Hristoase, 

Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă!”; iar la al nouălea, când Domnul Şi-a dat duhul pe Cruce, la fel te gândeşti şi rosteşti acelaşi 

cuvânt: “Cela ce în ceasul al nouălea pe Cruce moarte ai gustat, Hristoase Dumnezeule, omoară cugetul trupului nostru”. 

Omoară cugetul morţii! Şi se înalţă atunci sufletul, mintea ta către Înviere. Căci în Hristos ultimul cuvânt nu-i moartea, ci 

Învierea şi viaţa. Privirea în sus: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu, cu rugăciunile Maicii Tale şi ale 

tuturor sfinţilor, ne scoate şi pe noi din orice gârbovire, din orice cădere sub stricăciune şi moarte! Şi înaltă mintea, sufletul 

nostru către Tine, Izvorule al vieţii, al nemuririi!                                       Părintele Constantin Galeriu – www.crestinortodox.ro 
 

Să săvârşim binele şi în zilele de sărbătoare 
Evanghelia de astăzi ne mai învaţă că Domnul Iisus Hristos a vindecat această femeie în zi de sărbătoare, în ziua sâmbetei. 

Prin urmare, observăm că şi în zi de sărbătoare putem şi trebuie să facem binele, să dăm o mână de ajutor, să îndreptăm un 

om care este căzut într-un fel sau altul, să-l consolăm cu un sfat bun, cu un cuvânt bun, cu o rugăciune pentru sănătatea şi 

mântuirea lui. Facerea de bine nu este oprită nici chiar în zilele de sărbătoare. Adică sărbătoarea nu este o scuză sau un 

obstacol spre a săvârşi binele pentru aproapele nostru. Mulţi creştini, în această perioadă a Postului Naşterii Domnului, 

vizitează şi ajută bolnavii, bătrânii, pe cei săraci, pe cei necăjiţi, pe cei singuri. Noi ne numim creştini, pentru că purtăm numele 

lui Hristos. Când săvârşim multe fapte de milostenie, lumea preamăreşte pe Hristos Domnul pentru bunătatea Lui care se 

arată prin oamenii binevoitori şi binefăcători. 

Să ne ajute Bunul Dumnezeu să simţim bucuria ajutorului Său şi a săvârşirii faptelor bune, spre slava Preasfintei Treimi şi spre 

a noastră mântuire. Amin!                                                  † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române - http://ziarullumina.ro/ 
 

"Postul, dacă nu este făcut cu dreaptă socoteală ca să fie într-adevăr de folos, neunit cu bunătatea inimii, cu paza 

gurii, cu abținerea de a osândi pe altul – lucru foarte vinovat înaintea lui Dumnezeu – nu folosește, ba chiar vatămă. 

Poți să te usuci și să mori de foame, dar dacă ai răutate împotriva aproapelui tău și-l vorbești de rău când el nu e de 

față, zadarnic îți este postul."                                                                                Părintele Sofian Boghiu (1912 – 2002) 

 

http://www.crestinortodox.ro/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică        4 decembrie      8  - 12 - Sf.Liturghie (Tămăduirea femeii gârbove) - Pr.Dragoș 

Duminică        4 decembrie    17 – 19 -  Sf.MASLU de obşte – parohia Mărțișor  

Luni                5 decembrie     17 – 19 -  Vecernia, acatistul  Sf.Ierarh Nicolae şi Litia - Pr.Dragoș 

Marţi              6 decembrie      8  - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Ierarh Nicolae) - Pr.Dragoș 

Marţi              6 decembrie       17 – 18 -  Acatistul Sf.Muceniţă Filofteea - Pr.Dragoș 

Miercuri         7 decembrie      8  - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Mc.Filofteea) - Pr.Dragoș 

Joi                    8 decembrie  - Program administrativ 

Vineri              9 decembrie     9  - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri              9 decembrie    17 – 18 - Acatistul Sf.Gheorghe - Pr.Dragoș 

Sâmbătă        10 decembrie      8 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi  - Pr.Dragoş 

Sâmbătă        10 decembrie       17 – 18 -  Vecernia Duminicii a 28-a după Rusalii - Pr.Ticu 

Duminică      11 decembrie      8  - 12 -  Sf.Liturghie (Pilda celor poftiţi la cină) - Pr.Ticu 

Duminică      11 decembrie    17 – 19 -  Sf.MASLU de obşte – parohia Sf.Haralambie-Bellu - Pr.Gheorghe Dogaru 

Invitaţie:     Duminica aceasta, 4 decembrie 2016, orele 17.00, sunteţi  invitaţi la Sf.MASLU de obşte, 

de la parohia Mărţişor. Vor participa preoţi şi credincioşi de la parohiile vecine. Vă aşteptăm! 

 

Vrei să ții post, dar ești invitat la o petrecere. Ce faci: mănânci de dulce sau nu? 

 Sf.Macarie de la Optina spunea că nu trebuie să ne fie rușine să afirmăm că postim și să le cerem gazdelor mâncare de post. 
"După părerea mea, nu trebuie să vă temeți să vă rugați rudele să vă gătească de post. Asta nu înseamnă a vă pune mai presus de ceilalți. 

Dimpotrivă, vă îndepliniți datoria și ascultarea față de Biserică: unde este aici mândria? Văzându-vă, alții vă vor urma exemplul, iar dacă 
veți mânca de dulce, se vor lua după dumneavoastră și nu se vor teme de păcat, iar dumneavoastră veți avea îndoită vinovăție: și 
pentru sine, și pentru ceilalți. Ce treabă aveți cu ce se va vorbi despre dumneavoastră? Nu băgați în seamă, ci fiți liniștiți. Dacă rudele 
dumneavoastră mănâncă de dulce pe temei de boală, au dezvinovățire, însă, bineințeles, și ele trebuie să se căiască pentru asta – dar să 
mâncați de dulce în post doar așa, fiindcă vă temeți de gura lumii… Doar știți ce a hotărât Domnul asupra celui ce nu ascultă de Biserică". 

 

     Un creștin nu trebuie să se teamă că va "supăra" pe cineva dacă ca posti când se va afla într-un context în care ceilalți sau chiar toți 
nu postesc. Nu este corect ca în privința asta să depindem de faptul că se mâhnește sau "se smintește” cineva. Dacă noi ne facem datoria 
noastră de creștin, responsabilitatea smintelii cade asupra celui ce se smintește, care într-o ultimă analiză fie nu recunoaște autoritatea lui Hristos 
și a Bisericii asupra vieții noastre, fie că încearcă să-și justifice propria sa slăbiciune. Ne gândim la aceia ce se vor "sminti”, când ne vor vedea că 
postim, și nu ne gândim la cei ce ne văd că nu postim, eventual, că suntem creștini ortodocși. In acest din urmă caz responsabilitatea 
smintelii cade în întregime asupra noastră, deoarece noi suntem călcătorii poruncii.        Părintele Epifanie Teodoropoulos - www.activenews.ro 

                                      6 decembrie - FRUNTEA ŞI PALMA  Chipul Sfântului Nicolae, aşa cum a fost el păstrat de către  

                               tradiţia iconică, poartă cu sine, prin vremi, un detaliu, care ni-l face cunoscut de departe şi pe dată, pe  

                               cel născut în Asia Mică, la Patara, în urmă cu mai bine de şaptesprezece veacuri, undeva în jurul anului 280.  

                               Fruntea enormă, brăzdată de trei-patru încreţituri, reprezintă semnul distinctiv, după care poate fi  

                               identificată imediat icoana Arhiepiscopului din Mira Lichiei. Din icoanele sale Sf.Nicolae ne priveşte atent,  

                               cu ochii larg deschişi, cu o anume prudenţă izvorâtă dintr-o amintire veche de demult, pe care nu poate  

                               şi mai ales nu vrea s-o uite. Amintirea unei palme. O amintire despre care nu vorbeşte, nu atât din pricina  

                               durerii ei, cât mai cu seamă din credinţa că „tăcerea este dialogul lumii ce va să vină”(Sfântul Isaac  

                               Sirul). Un gest radical şi surprinzător venit din partea cuiva recunoscut de către hagiografie ca fiind mai 

degrabă „blînd, fără de răutate şi smerit cu duhul, ferindu-se de îngîmfare”. 

Părinţii întruniţi la Sinodul I Ecumenic de la Niceea au respins şi condamnat învăţătura preotului Arie din Alexandria, 

conform căreia Fiul (Iisus Hristos, deopotrivă Dumnezeu şi om, după dreapta credinţă) este doar o făptură intermediară, 

creată în prealabil, tocmai în vederea creaţiei propriu-zise a lumii, de care Dumnezeu, în transcendenţa şi perfecţiunea Sa absolute, 

nu avea cum să se apropie. Pentru arieni Fiul (Iisus Hristos, deopotrivă Dumnezeu şi om, după dreapta credinţă), deşi este creatura 

cea mai înaltă şi mai apropiată de Dumnezeu, nu a fost, nu este şi nu va fi niciodată (şi) Dumnezeu. 

În acea vară a anului 325, la Niceea, s-au confruntat două tipuri de înţelegere a dogmei Trinităţii divine. În tensiunea 

prelungită a unor astfel de zile, Sf.Nicolae, l-a pălmuit pe ereticul Arie. Gestul, creştineşte vorbind, este desigur, inacceptabil. 

Chipul iconic al Sf.Nicolae ne lămureşte însă că nu a fost vorba de un gest coleric, ci de efectul unei atenţii teologice supraomeneşti, 

însoţite de o puternică trăire interioară căreia i-am putea afla corespondentul, poate, doar în episodul biciuirii zarafilor din Templu, 

de către Fiul lui Dumnezeu. Că miza acelor zile a fost una deosebită, se va dovedi doar două veacuri mai târziu, când 

vizigoţii arieni vor fi „adoptaţi” de Biserica Apuseană cu preţul unor compromisuri doctrinare ale căror efecte vor duce prin timp la 

schismă. Chipul din icoană al Sf.Nicolae, atent şi brăzdat de riduri, vorbeşte despre gravitatea celor întâmplate atunci şi 

presimte cele ce au să vină. Nuieluşa ridicolă care i se pune astăzi în cârcă e doar unitatea de măsură a distanţei dintre credinţa 

sa de atunci şi aceea din vremile noastre de azi ori de mai ieri. Fruntea enormă, cuibar al forţei duhului şi al înţelepciunii, 

nedespărţite de iubire, fruntea brăzdată de griji a altminteri blajinului Arhiepiscop al Mirelor Lichiei, ne spune că şi blândeţea îşi 

are limitele ei, iar derapajele de la dreapta credinţă se răsplătesc şi altfel decât cu nuieluşe din argint, dulciuri ori dulcegării 

copilăreşti din vremurile noastre. Sf.Nicolae pecetluieşte şi veghează, atent în ascultarea inimii şi auster în faţa ispitelor lumii, 

integritatea Tainei Întrupării, timpul Naşterii Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Carele din Tatăl S-a 

născut mai înainte de toţi vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o fiinţă 

cu Tatăl, prin Carele toate s-au făcut...                                                        Răzvan Ionescu  - http://ferestreinpridvor.blogspot.ro/ 

 

 

http://www.cuvantul-ortodox.ro/2014/03/27/macarie-optina-sfaturi-mireni-scoala-ortodoxiei-pentru-incepatori-se-poate-manca-de-dulce-in-post-sa-ne-facem-semnul-crucii-in-lume-pecetea-diavolului-mana-dreapta-frunte-obiceiuri-lumesti/



