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Şi ieşind de acolo, a plecat Iisus în părţile Tirului şi ale Sidonului. Şi iată o femeie cananeiancă, din acele ţinuturi, 

ieşind striga, zicând: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de demon. El însă nu i-a răspuns 

nici un cuvânt; şi apropiindu-se, ucenicii Lui Îl rugau, zicând: Slobozeşte-o, că strigă în urma noastră. Iar El, răspunzând, a 

zis: Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-

mă. El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi 

câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O, femeie, mare este 

credinţa ta; fie ţie după cum voieşti. Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela.                                                  (Matei 15, 21-28) 

      Dialogul dintre Hristos şi Cananeeanca ne transmite câteva lucruri despre „ce şi cum” să ceri. 

1. Credinţa presupune, înainte de toate, cunoaşterea lui Dumnezeu. Adică să ştii exact CINE este Dumnezeu ca şi 

cunoaştere a lui Dumnezeu, este universală, aparţinând oricui şi-o doreşte, fără discriminare. 

2. Rugăciunea trebuie însoţită de stăruinţă. Mărturisirea teologică a femeii este întâmpinată de către Hristos cu o 

paradoxală răceală. Mai întâi, nu-i răspunde în nici un fel. Domnul încerca răbdarea şi stăruinţa acestei femei, ca să fie 

mărturie de stăruinţă şi de luptă pentru idealurile înalte, iubirea de mamă fiind ceva unic şi înălţător. Iar femeia confirmă, 

 căci, însoţind credinţa cu stăruinţă, „venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-mă”.  

3. Credinţa, rugăciunea, cunoaşterea şi stăruinţa trebuie fundamentate pe iubire şi pe smerenie. Ştiindu-i virtuţile 

alese ale sufletului, Hristos vrea şi mai mult de la femeia păgână.  Prin urmare, îi dă o replică ce pare vulgară, jignitoare sau 

chiar umilitoare: „Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor”. Însă femeia dă dovadă de o inteligenţă 

sclipitoare. Replica ei va fi o culme a teologiei creştine: „Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la 

masa stăpânilor lor.” Aici este maximul teologiei creştine, pentru că pâinea nu este doar aliment al trupului, ci şi hrană spre 

viaţa veşnică, Hristos autodefinindu-Se ca Pâinea care s-a coborât din Cer. 

4. Ajutorul lui Dumnezeu este doar răsplata comuniunii cu El. Sunt mulţi oameni care cred că ajutorul de la Dumnezeu 

vine în mod automat, dacă împlineşti anumite ritualuri. Asta este mai mult superstiţie. Ritualurile îşi au rolul lor bine definit, 

dar nu garantează partea de contribuţie personală a omului în relaţia sa cu Dumnezeu.Comuniunea nu este automatism. Prin 

urmare, ajutorul lui Dumnezeu nu este altceva decât răspunsul Lui la iubirea noastră, la dorinţa noastră de comuniune. 

Tocmai de aceea, cei care, de regulă, acuză pe credincioşi de habotnicie, superstiţie sau prostie, sunt tocmai cei care au o 

inimă împietrită, care funcţionează doar automatist. Dar credinţa nu este deloc aşa. Ea este cunoaştere, stăruinţa şi iubire. 

Dumnezeu nu ne vrea habotnici, superstiţioşi sau prosti, ci ne vrea fii ai Înţelepciunii şi ai Iubirii stăruitoare. 

Părintele Eugen Tănăsescu – crestinortodox 

Ca şi în cazul leprosului şi al vameşului, ca în cazul orbului din Ierihon sau al samarineanului ajutător de tâlhăriţi, ca şi în 

acela al femeii păcătoase, căreia-i sunt iertate iubirile sau al celeilalte, ferite de piatră semenilor prin rigoarea pietrei care este 

Hristos, şi femeia cananeeanca dezleagă ochii noştri şi ne vedem harisma, rostul pentru care Dumnezeu ne iubeşte, 

ţinându-ne în viaţă. Lucrul acela pentru care Domnul zice: "Ieşiţi din mijlocul lor şi osebiti-vă (...) şi de nimic necurat să nu 

vă atingeţi şi Eu vă voi primi pe voi" (II Cor 6, 17 cf. Lev 5, 1; Isaia 52,1 şi Ier 50, 8). Cananeencei Hristos îi face primire, o 

găzduieşte, căci află în ea lucrurile care, altădată, făceau din neamul lui Israel popor ales. Râvnă şi dragoste, rană şi 

inteligenţă, putere şi voinţă. Şi harisma ei specială, insistenţa duhovnicească. O, cât de departe este modul acesta de insistare 

din dor de Dumnezeu, faţă de insistenţa obraznică prin care duhul iadului ne cotrobăie prin toate colţurile inimii, ne fură soţii 

sau soţiile, ne batjocoreşte copiii, îndepărtându-i de la Dumnezeu! La diavol se vădeşte insistenta prostului, a aceluia care 

ştie una şi bună: ca el este cel mai tare şi că dacă o face el, cu forţa lui, înseamnă că este bine deplin. Chiar dacă gândul dintâi 

nu-i de la Dumnezeu, iar calea pe care aleargă duce mereu în bălăriile pline de mizerie ale iadului. Insistenţa duhovnicească, 

pe care femeia cananeeanca o are din prea plin, este cu totul altfel şi pare transferată în smerită cerere a Liturghiei Bisericii, 

Biserica, această cananeeancă, ea care, mereu, cu insistenţa de mamă rănită, cere ajutor de la Domnul pentru desdrăcirea 

pruncilor ei. Insistenţa duhovnicească, aceea hotărâtă în arşiţa păcatului celui mai dogoritor, care, pe măsură ce-l eliberează 

pe om din păcat, îl reaşează în răcoarea Raiului celui plinitor de viaţă. Insistenţa duhovnicească prin care mame ca aceea a 

Fericitului Augustin au aşteptat în post şi rugăciune întoarcerea fiului din moarte la viaţă, sau ca aceea a Marelui Andrei 

Şaguna - Anastasia Şaguna - care-au sprijinit demersul fiilor lor întru zidirea duhovnicească a Bisericii celei luptătoare. 

Toate Duminicile de până acum, din acest an calendaristic, ne-au dat ocazia să zidim, laolaltă cu lecţiile izvorâte din ele, 

fundamentul de lucru pentru aşezarea scării duhovniceşti a Postului Mare, care se va începe din duminica ce vine. Am văzut, 

cu ochi duhovniceşti, minunile cele mari ale lucrării lui Dumnezeu puse în lucru, pentru dezvăţarea de superficialitate a 

neamului lui Israel şi implicarea în depăşirea omului vechi, prin har reaşezat în omul cel nou, omul care îl întâlneşte pe Cale 

pe Hristos. 

În Cananeeanca se descoperă astfel izvorul curajului pentru multe spirite alese, chemate să-şi vădească lucrarea folositoare 

prin izbăvirea din demonic a aproapelui. Ea arată, totodată, lumii întregi dimensiunea taumaturgică a Dumnezeului Celui 

întrupat, puterea Lui de a exorciza pe cei care, în vântul furtunilor, se rănesc de către diavolul. Şi mai arată că Dumnezeu nu 

are a pierde pe nimeni.                                                                           Părintele Constantin Necula - crestinortodox.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Programul săptămânii   2  februarie –  9  februarie 2020 
 

Duminică     02 februarie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Întâmpinarea  Domnului) – Pr.Ticu 

Duminică     02 februarie         17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

Luni             03 februarie         17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli  – Pr.Ticu 

Marți           04 februarie            - Program administrativ  (zi liberă) 

Miercuri      05 februarie           9 - 10 - Sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi                06 februarie   

Vineri           07 februarie           9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri           07 februarie         17 - 18 - Slujba acatistului - Pr.Ticu 

Sâmbătă       08 februarie           8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Ticu 

Sâmbătă       08 februarie         17 - 18 - Vecernia duminicii a 33-a după Rusalii – Pr.Dragoş 

Duminică     09 februarie           8 - 12 - Sf.Liturghie (a Vameşului şi a Fariseului) – Pr.Dragoş 

Duminică     09 februarie         17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

 

          Duminică, 2 februarie – Întâmpinarea Domnului; 
          Luni, 3 februarie – Sf.şi Dreptul Simeon; Prorociţa Ana; 

 Joi, 6 februarie – Sf.Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf.Cuv.Varsanufie cel Mare; 

          Sâmbătă, 8 februarie – Sf.M.Mc.Teodor Stratilat; Sf.Proroc Zaharia; Sf.Mc.Marta şi Maria; 
          Duminică, 9 februarie – Începutul TRIODULUI; 

 
                               2 februarie - Întâmpinarea Domnului este prăznuită la 40 de zile de la nașterea lui Hristos. 

Mântuitorul este dus la Templu de Fecioara Maria și dreptul Iosif pentru împlinirea Legii, care prevedea că orice întâi născut 

de parte bărbătească să fie afierosit lui Dumnezeu în a 40 a zi de la naștere. În acest moment se făcea și curățirea 

mamei. În Templu sunt întâmpinați de dreptul Simeon și prorocița Ana. Potrivit Tradiției, dreptul Simeon a făcut parte din 

traducătorii Pentateuhului din limba ebraică în greacă. În momentul în care a ajuns la textul "Iată Fecioara va lua în pântece și 

va naște fiu“, a înlocuit termenul "fecioară” cu "femeie”. Pentru necredința sa, Dumnezeu i-a făgăduit că nu o să moară până 

nu va vedea pe Mesia născut din Fecioara .  Simeon, om al rugăciunii, reprezintă așteptarea împlinirii profețiilor. În momentul 

în care acesta Îl ia în brațe pe Hristos, rostește: "Acum slobozește  pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că 

văzură ochi mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și 

slavă poporului Tău, Israel“ (Luca). Simeon cere a fi eliberat nu pentru că era plictisit sau obosit, ci pentru că era împlinit. Din 

cântările specifice acestei sărbători aflăm că el pleacă spre a vesti și morților că Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat. 

Anunţ:   Ȋn urma ședinţei Adunării parohiale din 19.01.2020 s-a stabilit: 

Contribuţia anuală : 50 lei / familie,  va fi încasată de Dl.epitrop Mircea Captiu sau la Sf.Altar. 

8 februarie - Marta şi Maria, surori de mamă, se asemănau surorilor din Evanghelie, Marta şi Maria. Avea ca frate pe Sfântul 
mucenic Licarion, copilul. Acelea au fost în părţile Asiei, în vremurile în care Biserica lui Hristos era prigonită. Marta şi Maria petreceau în 
feciorie slujind lui Hristos, şi doreau să moară pentru El. Odată, s-a întîmplat păgânului voievod a merge pe lângă casa lor şi Marta, 
deschizând uşa, a strigat cu sora sa către voievod: "Suntem creştine". Dar voievodul cu slugile  treceau înainte, iar ele au strigat iarăşi 
în urma voievodului: "Suntem creştine". Iar voievodul le-a răspuns: "Vă iert pentru tinereţele voastre, căci nu vreau să vă ucid".  Sfânta Marta 
a zis: "O, voievodule, moartea mucenicească nu este moarte, ci viaţă". Voievodul, auzind acestea, s-a mâniat foarte şi a poruncit s-o 
prindă. Apoi a ieşit şi Sfânta Maria şi a zis către voievod: "Cele ce a grăit sora mea şi eu le mărturisesc". Apoi a ieşit după surori acel copil, 
anume Licarion şi a strigat: "Precum au zis Marta şi Maria, asemenea şi eu grăiesc, sunt creştin". Voievodul a poruncit să-i spânzure pe 
cruci, pe toţi trei. Iar maica lor sta şi le zicea: "Mântuiţi-vă scumpii mei fii şi primiţi cununa de la Hristos". Maria, care era spânzurată pe 
cruce, a zis: "Mântuită să fii şi tu maica noastră, cu rodul pântecelui tău, că ne-ai adus lui Hristos". Şi un ostaş a străpuns cu sabia pe Marta 
pe Maria şi pe Licarion, fiind pe cruce, şi toţi trei şi-au dat duhul în mîinile Domnului.                                                www.resurse-ortodoxe.ro 

                          6 februarie - Sf.Cuv.Varsanufie cel Mare - Egiptean de origine, a trăit în sec.V, în timpul domniei  

                      împăratului bizantin Justinian. S-a nevoit în mânăstirea întemeiată și păstorită de avva Serid în Palestina,   

                     în apropierea cetății Gaza. 

                             A fost din tinerețe iubitor de asceză.  A zidit o chilie în apropierea mânăstirii pentru a trăi în singurătate.   

                      A petrecut în post și înfrânare, în rugăciune arzătoare și meditație la cuvintele sfinte ale Scripturii, a răbdat  

                       ispite și boală chinuitoare. Și-a trăit astfel viața în smerenie, făcându-se pe sine mic ca să aibă Hristos loc  

                      de sălășluire în sufletul său.  Pentru multele sale nevoințe Dumnezeu l-a dăruit cu mari harisme: darul 

discernământului, al înainte vederii și al facerii de minuni. Pentru rugăciunile lui, Dumnezeu a adus ploi la vreme, a tămăduit 

bolnavi, a descoperit Sfântului Varsanufie cele ce aveau să fie și cele necesare spre folosul duhovnicesc al ucenicilor săi. 

Varsanufie a avut un ucenic care l-a urmat în toate, anume pe Ioan cel învrednicit de darul înainte vederii. Acești doi 

mari părinți ai pustiei, avvă și ucenic, deși trăind în singurătate, nu au renunțat nici o clipă la iubirea de aproapele. Anume, au 

venit în ajutorul semenilor cu sfaturi duhovnicești pe care le trimiteau prin scrisori. Avem astăzi bucuria de a avea 

păstrate aproape 850 dintre acestea. Ele pot fi citite în volumul al XI-lea al Filocaliei traduse de Părintele Dumitru Stăniloae. 

S-au folosit de învățăturile lor duhovnicești și le-au cunoscut îndeaproape dând mărturie despre ele și alți sfinți precum Dorotei 

din Gaza, Teodor Studitul sau Simeon Noul Teolog. Sfântul Varsanufie ne poate fi și nouă  povățuitor și părinte duhovnicesc.   

Să medităm la un cuvânt al Sfântului Varsanufie despre răbdare și rugăciune.  

„Răbdarea este spre mare folos, ne spune Sfântul. Căci, atunci când ne rugăm și Dumnezeu întârzie să ne asculte, o face 

spre folosul nostru, ca să ne deprindem cu îndelunga-răbdare. Deci să nu ne descurajăm, zicând că ne-am rugat și nu ne-a 

auzit. Căci Dumnezeu știe ce este de folos omului.”                                                                                    www.trinitas.tv 

 

 

 




