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„Intrând într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi care stăteau departe, Şi care au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, 

Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi! Şi văzându-i, El le-a zis: Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au 

curăţit. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa la 

pământ la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean. Şi răspunzând, Iisus a zis: Au nu zece s-au curăţit? 

Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt 

neam? Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit.”                                                                     (Luca 17, 12-19) 

Recunoştinţa este o datorie. Viaţa noastră este strâns legată de a altor oameni: de părinţii, de rudeniile, de înaintaşii, de 

generaţiile care au trăit înaintea noastră şi de la care am moştenit tot ceea ce avem: biserică, şcoală, tradiţii, învăţătură, 

credinţă. Noi nu am putea trăi fără alţii şi fără bunurile moştenite de la alţii. Putem oare să nu fim recunoscători faţă de ei? 

Ţara cinsteşte pe eroii ei, pe învăţaţii, pe conducătorii, pe fiii ei vrednici; le ridică monumente, numele lor le dă localităţilor... 

Şi pe bună dreptate, pentru că tot ceea ce avem şi suntem noi, datorăm în cea mai mare parte altora. De aceea, 

recunoştinţa este o datorie: e cuviincios, e cinstit, e uman să recunoaştem acest lucru. De aceea suntem datori cu multă 

recunoştinţă faţă de toţi cei ce s-au ostenit în vreun fel la formarea şi creşterea noastră. Mai întâi părinţilor, care ne-au născut, 

ne-au crescut şi au purtat grijă de creşterea noastră. Pe urmă învăţătorilor noştri: preotului, care ne-a născut duhovniceşte şi 

poartă grijă de mântuirea noastră; profesorilor, care ne-au ajutat să ne facem un rost în viaţă şi tuturor binefăcătorilor noştri. 

Recunoştinţa este o mare faptă bună. Insă ea nu stă numai în cuvinte de recunoştinţă, ci trebuie arătată prin fapte. 

Faţă de oameni, aducându-ne aminte de binefacerile primite şi ajutând la nevoie pe binefăcătorii noştri. Mai ales copiii să se 

grijească de părinţi la bătrâneţe şi la boală, iar când trec din viaţă să le facă rânduielile creştineşti după datină. Dar cu câtă 

strângere de inimă trebuie să pomenim acest lucru, când vedem în toate zilele atâta nerecunoştinţă, atâţia părinţi bătrâni şi 

bolnavi şi neputincioşi, uitaţi de copiii lor! 

Faţă de Dumnezeu, oare mai este nevoie să o spun, când Biserica ne pune la îndemână atâta comoară de rugăciune? 

Rugăciunile de seară şi de dimineaţă; rugăciunile înainte şi după masă, la începutul şi la sfârşitul lucrului şi în toate 

împrejurările vieţii, ca să ducem mulţumire şi recunoştinţă Binefăcătorului a toate. Dar nu numai atât. 

Trebuie să ne arătăm mulţumirea şi recunoştinţa şi prin faptele creştineşti de milostenie, de bunătate şi dragoste faţă 

de aproapele; prin faptele bune faţă de noi înşine, adică prin curăţenia şi sfinţenia vieţii, prin împlinirea poruncilor lui 

Dumnezeu, prin participarea la sfintele slujbe din Casa Domnului cu credinţă, cu dragoste şi cu adâncă evlavie şi mai ales 

prin pregătirea şi apropierea cu vrednicie de Sfintele lui Hristos Taine, la Sfânta Liturghie, care este cea mai mare jertfa 

de mulţumire şi de recunoştinţă adusă de om lui Dumnezeu. Şi aşa în tot ceea ce facem, să nu uităm niciodată îndemnul 

apostolesc: „Pentru toate mulţumiţi, totdeauna mulţumiţi!” Aceasta este voia Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia I se 

cuvine cinstea, mulţumirea şi recunoştinţa în vecii vecilor. Amin. 

Părintele Petroniu - www.crestinortodox.ro/ 

În exegeza ce o parcurgem, de obicei, avem tendinţa de a-i înfiera pe cei nouă care, cel mai probabil, şi-au continuat drumul 

spre Templu, spre a-şi primi dezlegarea preoţilor pentru repunerea lor în lume. Era oarecum firesc aceasta. Împlineau porunca 

lui Hristos. Că unul s-a întors, iarăşi firesc. Samarineanul n-ar fi fost primit oricum laolaltă cu ceilalţi de către preoţi, căci era 

"de alt neam", după cum Hristos Domnul subliniază, pedagogic, înainte de a-i spune samarineanului: "Scoală-te şi du-te; 

credinţa ta te-a mântuit" (Lc 17, 19). De obicei ne repezim să înfierăm pe fariseu (din parabola cu vameşul şi fariseul) sau pe 

preotul şi levitul ce trec pe lângă cel căzut. Uitând că ei fac ceea ce învăţaseră să facă, ceea ce li se prezentase că normal să 

facă. Abia acum apelativul "Învăţătorule" îşi descoperă adâncimea. Hristos venea să-l înveţe şi pe samarinean (ca şi pe 

vameş la locul potrivit) că nu este pierdut. Ca de acum Legea se des-limita să poată cuprinde şi inima, şi mântuirea lor. 

"Cuvântul lui Hristos este trecerea de la disciplină ia viaţa. Spune Evanghelia Sfântului Ioan: "Legea prin Moise s-a dat, dar 

Harul şi Adevărul prin Iisus Hristos au venit" (În 1,17)." (cf. Rafael Noica, op. cât., p. 25). Era şi lecţia pe care Hristos o 

dădea ascultătorilor. Boala îi făcuse una pe leproşi. Nu erau leproşi iudei şi un lepros samarinean. Erau doar leproşi. 

Boala, ca o uniformizare şi unitate - ceea ce noi înşine simţim trecând printre paturile spitalelor, când boala face una din 

săraci şi bogaţi, domni sau simpli - acum vindecată, lasă să se vadă diferenţierile pe care Legea cea Veche le făcea. Gândiţi-

vă cât de şocant ar fi sunat în urechile fariseilor prezenţi (care, de la versetul 20, se arata interesaţi de chestiuni eshatologice) 

că şi credinţa samarineanului este mântuitoare. A aceluia care se închina pe alt munte decât muntele închinării lor, care, 

prin împreunare cu alt neam, se transformase în ruşinea lui Israel, vrednic de ocolit în orice situaţie. 

Şi mai este ceva de remarcat. Nu de puţine ori în comunităţile creştine cărora le aparţinem prin viaţă liturgică şi 

duhovnicească se întâmplă că unii din cei pe care-i socotim a fi leproşi (şi ce teribilă diagramare a leprei spirituale face 

Sfântul Pavel, identificându-i "bubele") să se întoarcă, vindecat de Hristos, spălat în Taina Spovedaniei, hrănit cu Trupul şi 

Sângele lui Hristos. Să nu fim neatenţi cu acela ce se întoarce din zvârcoleala amarnică a unei vieţi fără Hristos la 

dulcea trăire cu Domnul. Să nu fim purtători ai sindromului fratelui fiului risipitor, cârtind la dragostea cu care Dumnezeu îl 

primeşte pe acela. Ci, slugi nevrednice, să lăudăm pe Hristos, Ce Se face loc de primire tuturor întorşilor din boala în 

sănătate. Din moarte la viaţă.                                                 Părintele Constantin Necula - www.crestinortodox.ro/ 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                      Programul săptămânii   19 ianuarie 2020 –  26 ianuarie 2020 
 

Duminică     19  ianuarie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea celor 10 leproşi) – Pr.Ticu 

Duminică     19  ianuarie         17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

Luni             20 ianuarie         17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli  – Pr.Ticu 

Marți           21 ianuarie            - Program administrativ  (zi liberă) 

Miercuri      22  ianuarie           9 - 10 - Sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi                23  ianuarie   

Vineri           24  ianuarie           9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri           24  ianuarie         17 - 18 - Slujba acatistului – Pr.Ticu 

Sâmbătă       25  ianuarie           8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Ticu 

Sâmbătă       25  ianuarie         17 - 18 - Vecernia a 32-a după Rusalii – Pr.Dragoş 

Duminică     26  ianuarie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica lui Zaheu) – Pr.Dragoş 

Duminică     26  ianuarie         17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

 

                           Duminică, 19 ianuarie – Sf.Cuv.Macarie Egipteanul;                                                 
                                   Luni, 20 ianuarie – Sf.Cuv.Eftimie cel Mare; 
                                          Marţi, 21 ianuarie – Sf.Cuv.Maxim Mărturisitorul; 

                                                Miercuri, 22 ianuarie – Sf.Ap.Timotei; 

                                                         Vineri, 24 ianuarie – Sf.Cuv.Xenia; 

                                                                    Sâmbătă, 25 ianuarie – Sf.Ier.Grigorie Teologul; Sf.Bretanion de Tomis; 
                                                               Duminică, 26 ianuarie – Sf.Ier.Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei;                                    

 
19 ianuarie – Sf.Cuv.Macarie Egipteanul  

                 Cei ce nu l-au cunoscut pe Dumnezeu vor fi mai puţin pedepsiţi decât cei care s-au lepădat de el ! 

Povestea avva Macarie că umblând odată prin pustie a găsit o căpățână de mort aruncată la pământ. Și clătinându-o cu 

toiagul cel de finic, căpățâna i-a vorbit, spundu-i că a fost slujitor al idolilor și al elinilor celor ce au petrecut prin locul 

acesta. Și a continuat: iar tu ești Macarie, purtătorul de duh, și în orice ceas te vei milostivi spre cei ce sunt în chinuri și te vei 

ruga pentru dânșii, se mângâie puțin. Iar Macarie i-a zis: care este mângâierea și care este chinul? I-a răspuns lui: pe cât este de 

departe cerul de pământ, atâta este focul dedesubtul nostru, fiindcă de la picioare până la cap stăm în mijlocul focului și nu este 

cu putință să se vadă cineva față către față, ci fața fiecăruia este lipită de spatele celuilalt. Deci când te rogi pentru noi, dintr-o 

parte vede cineva fața celuilalt. Aceasta este mângâierea. Și, plângând bătrânul, a zis: vai zilei aceleia in care s-a născut omul, 

dacă aceasta este mângâierea muncii! I-a zis ei bătrânul: este altă muncă mai rea? I-a răspuns lui căpățâna: noi, ca cei ce nu 

am cunoscut pe Dumnezeu, măcar putin suntem miluiți, iar cei ce au cunoscut pe Dumnezeu și s-au lepădat de El și nu 

au făcut voia Lui, dedesubtul nostru sunt. Și luând bătrânul căpățâna, a îngropat-o. "                       (Patericul egiptean) 

21 ianuarie – Sf.Cuv.Maxim Mărturisitorul  (580 – 662) a fost cel mai mare apărător al Ortodoxiei din vremea 

sa. Deși a rămas singurul din partea Răsăritului, care apăra dreapta credință și avea împotriva sa chiar pe împărat și pe 

patriarh, a rămas statornic în credință până la moarte. Alungat între străini, cu limba și cu mâna tăiată, a suportat toate 

chinurile și batjocura adusă asupra sa, dar, cu toate acestea, cu el se împlinea profeția înțeleptului Solomon:  “Chiar dacă în 

fața oamenilor ei au îndurat nenumărate suferințe, nădejdea lor este plină de nemurire. Și fiind pedepsiți cu puțin, mare 

răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare și i-a găsit vrednici de El… Străluci-vor in ziua răsplătirii și ca niște 

scântei care se lasă pe miriște așa vor fi… Atunci cel drept va sta cu multă indrăzneală înaintea celor care l-au prigonit și au 

disprețuit ostenelile sale. Iar ei, văzându-l, se vor tulbura cu cumplită frică și se vor minuna de minunea mântuirii dreptului. 

(Int. lui Solomon). 
"Să iubim pe tot omul, din suflet; dar să nu ne punem nădejdea în nici unul dintre oameni. Căci câtă vreme ne susţine 

Domnul, ne înconjoară mulţime de prieteni şi toţi vrăjmaşii noştri sunt fără putere. Când însă ne părăseşte Domnul atunci ne 

părăsesc şi toţi prietenii şi vrăjmaşii dobândesc putere împotriva noastră. Dar şi cel ce îndrăzneşte, bizuindu-se pe sine, va 

cădea cu cădere jalnică. Cel ce însă se teme de Domnul iarăşi se va înălţa."                                 Sf.Cuv.Maxim Mărturisitorul   

 

20 ianuarie – Sf.Cuv.Eftimie cel Mare a trăit în secolul al IV lea, pe vremea împaratului Gratian. S-a nascut in Melitina 

(Armenia), din pantece sterp si neroditor. Numele său inseamna in limba greaca "voie bună”.  

“Iubiții mei frați, eu însumi pornesc la drum pe calea părinților mei; voi înșivă, dacă mă iubiți, trebuie să țineți aceste 

porunci. În orice faceți, năzuiți spre dragostea adevărată, cauza și scopul fiecărei fapte bune și ‘legătura desăvârșirii’ 

(Coloseni 3, 14). După cum nu este lăsat să mănânci păine fără sare, așa este imposibil să dobândești o virtute fără iubire. 

Pentru că fiecare virtute este protejată prin iubire și smerenie, cu ajutorul experienței, timpului și harului. În timp ce 

smerenia ridică la înălțime, dragostea previne căderea din această înălțime, de vreme ce cel ce se smerește pe sine se va 

înălța (Luca 18, 14) și dragostea nu cade niciodată (I Corinteni 13, 8). Dragostea este mai mare decât smerenia, pentru că din 

dragoste pentru noi Dumnezeu Cuvântul S-a smerit pe Sine să devină om, ca noi. De aceea trebuie să-L mărturisim din 

inimile noastre și să-I aducem imne și euharistii neîncetat, mai ales noi cei ce suntem despărțiți de mulțimea treburilor 

acestei vieți, nu doar datorită legământului nostru, ci și pentru viața netulburată pe care o ducem, eliberați așa cum suntem de 

dezordinea lumii. Prin urmare, să facem orice efort pentru a-I oferi puritatea sufletului, curăția trupului și dragostea 

neprihănită”.    

 

 

În fiecare an, la 24 ianuarie, românii sărbătoresc Unirea Principatelor Române din anul 1859 – numită şi „Mica Unire”, 

realizată sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, un act de voinţă politică a celor două principate româneşti, 

Moldova şi Ţara Românească, prima etapă în crearea statului unitar român modern. Unirea celor două principate a început 

practic în anul 1848, atunci când s-a realizat uniunea vamală între Moldova și Țara Românească, în timpul domniilor lui Mihail 

Sturdza, respectiv Gheorghe Bibescu. 




