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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 

Prin venirea Sa, Hristos încearcă să ne descopere adevărul în ceea ce 

priveşte relaţia Dumnezeu-omul. Orice gest, orice privire, orice cuvânt rostit 

de El are o însemnătate mult mai profundă decât pare la prima vedere. 

Binecuvântarea şi vindecarea sunt roadele iubirii, nu “premii” obţinute 

prin ţinerea legii. 

Încă un amănunt: “Învăţa Iisus într-una din sinagogi sâmbăta…” . Aşa cum 

pentru creştini duminică este zi de rugăciune “publică”, pentru iudei era şi 

este sâmbătă. În Sfintele Evanghelii se pomeneşte că Mântuitorul de multe 

ori se retrăgea în singurătate pentru a se ruga şi adesea petrecea şi nopţi 

întregi în pustie, dar asta nu-L împiedica să meargă şi la sinagogă. Mai pe 

înţelesul de astăzi, la Biserică. El “cel de o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-

au făcut” şi legea s-a dat oamenilor, El respecta şi ține legea în tot timpul 

petrecut pe acest pământ. 

Sf. Evanghelist Luca mărturiseşte că “după obiceiul Său, a intrat [Iisus] în 

ziua sâmbetei în sinagogă” (cap. 4, vers. 16). Aşadar, Mântuitorul obişnuia 

să se roage şi împreună cu poporul de rând, nu neglija rânduiala tradiţiei şi 

nici nu desconsidera importanța mersului la sinagogă. 

Din păcate, în zilele noastre există creştini care susţin că nu este nevoie să 

meargă la Biserică, ei se roagă singuri. Spun că nu este bine să te vadă 

vecinul când te rogi sau faci metanii, ci se simt mai în largul lor acasă. Nu 

cred că există creştini care merg la Biserică şi să nu-şi continue rugăciunea şi 

acasă; dar mă îndoiesc de faptul că dintre cei care susţin că se roagă acasă o 

fac cum este bineplăcut Dommnului. Ca şi elevii care vor să înveţe singuri să 

scrie şi să citească, fără să meargă la şcoală. Dacă nu ai participat la o Sfântă 

Liturghie, dacă nu ai stat îngenunchiat în faţa Sfântului Altar, cum să ştii cât 

de înălţător este sentimentul ce cuprinde trăirea Harului? 

Faptul că ţin toată rânduiala Bisericii nu trebuie să mă “îndreptăţească” în 

faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor, ci din contră trebuie să înţeleg că prin 

aceasta eu învăţ să mă lupt cu pornirile firii, cu gândurile ce de multe ori nu-

mi dau pace, cu mândria ce nu mă lasa să văd care-i binele pentru fratele, nu 

pentru mine; şi “atâta timp cât rămânem închişi în noi înşine, Dumnezeu se 

depărtează de la noi, pentru că şi noi ne depărtăm de alţi oameni neputând 

intra în comuniune personală cu ei” (Pr. D. Stăniloae). 

Şi încă ceva. Femeia gârbovă şi-a găsit vindecarea în sinagogă! Cu toate 

că era gârbovă, îi era greu să se deplaseze, nu a căutat o scuză pentru a 

lipsi de la rugăciune şi s-a vindecat. Nu există suspin, sau rugăciune, sau 

gest pe care-l facem şi Domnul să nu-l vadă. Dar ceea ce-L bucură cel mai 

mult este când nu căutăm pretexte de a lipsi de la Biserică, ci mergem în 

Casa Domnului căutându-L, cerându-I şi mulţumindu-I pentru tot. 

Fiecare Biserică este un spital duhovnicesc, fiecare slujbă este un tratament 

de însănătoşire, fiecare Preot poate fi un vindecător atunci când el împreună 

cu creştinul se roagă şi Hristos mijloceşte pentru ei în faţa Tatălui Ceresc. Iar 

“cei care nu-L găsesc pe Dumnezeu sunt cei care-L caută din interes” după 

cum spunea un copil…" 

Arhim. Siluan Vişan - www.crestinortodox.ro 

Iată o femeie care avea de optsprezece ani 

un duh de neputinţă şi care era 

gârbovă. Starea sa poate fi de mare folos 

duhovnicesc celor care înțeleg că trebuie să 

culegem cele folositoare din fiecare 

colțișor. Prin ceea ce se petrecuse cu ea, 

vedem că diavolul capătă uneori putere 

asupra unor persoane care cad în păcat 
și care nu se mai străduiesc să viețuiască în 

fapte cucernice. Acela ce este stăpânit de 

diavol, se îmbolnăvește de boli trupești 

pentru că pe diavol nu-l încântă nimic 

altceva chinurile și cruzimile… Osânditul 

diavol este pricina bolilor din trupul 

oamenilor, numai că mărturisim că Adam a 

greșit el însuși prin fapta sa și, prin aceasta, 

trupul nostru a devenit predispus 

slăbiciunilor și stricăciunii. 

Sfântul Chiril al Alexandriei – 

www.doxologia.ro 

    Întreaga fire umană, precum această 

femeie, era aplecată și înclinată spre 

pământ. Proorocul David cunoaște pe 

acești dușmani, strigă și spune că au împilat 

sufletul meu (Ps. 56, 8). Satana și îngerii 

săi, au plecat la pământ sufletele oamenilor, 

căci diavolul i-a gârbovit ca să cugete 

doar la cele pământești și trecătoare, 

oprindu-i a căuta cele de sus ( Col. 3, 1). 

      Întrucât Domnul spune acestea despre 

femeia pe care Satana o legase de 

optsprezece ani, acum era timpul pentru a fi 

eliberată de neputința ei, chiar și în zi de 

sâmbătă. Însă, oamenii s-au scandalizat 

degeaba pentru vindecarea ei. Și cine ar 

putea fi acești oameni, decât cei care și ei 

sunt gârboviți. Pentru că nu au putut 

pricepe nici cele poruncite de Dumnezeu 

(Ieș. 20, 8-10), au judecat vindecarea cu 

inima plecată spre pământ. Ei țineau ziua 

sâmbetei în litera sa, trupește, și nu au 

observat însemnătatea sa spirituală. 

 

             Fericitul Augustin, Predica 162B    

www.doxologia.ro 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Programul săptămânii  7  decembrie –  13  decembrie  2020 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Tămăduirea femeii gârbove - Sf.Ier.Nicolae ) -  Pr.Ticu 

     17 - 19 - Vecernia și acatistul Sf.Mc.Filofteia  -  Pr.Ticu 

Luni     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Sf.Mc.Filofteia ) -   Pr.Ticu 

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri    9 – 11 - Sfințirea mică –   Pr.Ticu 

Joi   

Vineri    17 - 18 -  Acatistul Sf.Ier.Spiridon –   Pr.Ticu 

Sâmbătă     8 - 11 - Sf.Liturghie și pomenirea celor adormiți – Pr.Ticu 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Pilda celor poftiți la Cină ) -  Pr.Ticu 

        Duminică, 6 decembrie – Sf.Ierarh Nicolae; 

                Luni, 7 decembrie – Sf.Mc.Filofteia; Sf.Ambrozie, episcopul Mediolanului; 

                           Miercuri, 9 decembrie – Sf.Proorociță Ana, mama proorocului Samuel; 

                                Sâmbătă, 12 decembrie – Sf.Ier.Spiridon, episcopul Trimitundei; 

                                      Duminică, 13 decembrie – Sf.Ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei; 

 

 

                       Luni, 7 decembrie – Sf.Mc.Filofteia -  Aducerea moastelor la Curtea de Arges 

 Moaștele Sfintei Filofteia au fost duse inițial la Tarnovo, unde au rămas până în anul 1393. În acel an, Țaratul bulgar a 

fost ocupat de turci, care au și ars orașul. Pentru a le feri de profanare, moaștele au fost duse la Vidin, unde au stat puțin timp 

până în 1396. După înfrângerea armatelor creștine la Nikopole, crescând amenințarea turcă, moaștele au fost oferite domnitorului 

Țării Românești, Mircea cel Bătrân (1386-1418). Acesta le-a așezat în vechea ctitorie domnească, cu hramul "Sf. Nicolae", de la 

Curtea de Argeș, pe atunci catedrala mitropolitană. În acest fel se explică și alegerea zilei de 7 decembrie drept zi de pomenire 

(imediat după ziua hramului). După construirea noii biserici de către Neagoe Basarab, sfințită la 15 august 1517, moaștele au 

fost așezate aici a doua zi, când s-a făcut și proclamarea canonizarii Sf. Ierarh Nifon al Constantinopolului. 

 Moaștele au rămas la Curtea de Argeș până în 1893, când, din cauza stării avansate de degradare a bisericii, au fost mutate 

în bisericile "Sf. Gheorghe" și "Adormirea Maicii Domnului" - Olari. În timpul primului război mondial, datorită mutării frontului 

în apropierea acestei localități, moaștele au fost duse în paraclisul Mănăstirii Antim din București. După terminarea războiului, 

au fost readuse la Curtea de Argeș, din 1949 se află în paraclisul acestei mănăstiri, iar din 2018 ȋn noua Catedrală. 

        Moaștele Sf.Filofteia sunt întregi, într-o raclă de argint aurit. Există un blestem prin care sunt afurisiți cei care ar 

îndrăzni să înstrăineze fragmente din Sfintele Moaște: "Cosma, Milostiv Bogin - cu mila lui Dumnezeu Arhiepiscop Mitropoliei 

Ungrovlahiei, fiindcă ne înștiințăm smerenia Noastră că din Sfintele Moaște ale Sfintei Mucenițe Filoteii, ce se află în Biserica 

Domnească din orașul Argesu, s-ar fi risipindu în mici părticele, iată dar, poruncim cuvioșiei tale, Arhimandrite chir Partenie, 

igumen Argeșului, să le pecetluiesti într-un săculețu de bogasin nou, lăsându-i afară numai mâna cea dreaptă pentru sărutarea 

norodului. Și așa pecetluite să le așezi în sicriu. Și să știe fiescare să se ferească a nu cuteza să ciupească, cât de puțîn din 

sfintele moaște, că am pus blestem asupra cui a cuteza a se atinge să ia. Într-această și chip să urmezi! Și să fii blagoslovit! 1791, 

mai 10." (Mitropolitul Cosma Popescu al Ungrovlahiei 1787-1792).                                                     www.crestinortodox.ro/ 

 

                                       1 decembrie 2020  -   Ar trebui să ne iubim ţara, aşa cum ne iubim părinţii  

                          Ar trebui să ne iubim ţara, aşa cum ne iubim părinţii. Copilul care îşi iubeşte părinţii niciodată nu îi va 

înşela, niciodată nu îi va calomnia, niciodată nu îi va dispreţui, niciodată nu va profita, în chip samavolnic, de bunătatea şi 

dragostea lor, niciodată nu îi va fura, niciodată nu îi va renega, niciodată nu le va pune la îndoială zestrea lor spirituală, niciodată 

nu le va contesta obârşiile, niciodată nu se va ruşina cu/de ei, niciodată nu îi va necinsti prin atitudini reprobabile din punct de 

vedere moral, niciodată nu va fi ipocrit faţă de ei, niciodată nu va face promisiuni deşarte, niciodată nu îi va vicleni, niciodată nu 

îi va neglija, niciodată nu îi va părăsi atunci când sunt suferinzi şi slabi, niciodată nu va pune interesul propriu deasupra de binele 

şi bucuria lor, niciodată nu va căuta să-i stoarcă, în mod ilicit, de resursele lor patrimoniale. Cu alte cuvinte, întotdeauna „îi iubim 

ca pe lumina ochilor”, aşa cum frumos ne exprimăm atunci când cineva ne este foarte drag şi dă valoare reală vieţii noastre. 

 Ţara nu are nevoie să fie linguşită pentru a avea motive să o iubeşti. Ţara nu are nevoie de ochii plânşi ai unei dragoste 

făţarnice, ca în felul acesta să-i păcăleşti pe cei din jurul tău că-ţi pasă de ea. Are nevoie de credinţă, de cinste, de hărnicie, de 

respect pentru valorile culturale şi spirituale, de minţi luminate, de luciditate, de bun simţ, de meritocraţie, de spirit critic, de 

civilitate, de unitate şi de armonia constitutivă între generaţii.                                      PS Ignatie, Episcopul Hușilor     04.12.2020 

   Hristos se naște, slăviți-l! Hristos din ceruri, întâmpinați-l!, Hristos pe pământ, înălțați-vă!      (Sf.Grigorie Teologul) 

Sâmbătă, 12 decembrie – Sf.Ier.Spiridon (+348)  este intransigent cu cei mândri, aşa cum reiese din minunea prin care 

"amuţirea diaconului odinioară a tămăduit-o".  

Mergând Marele Spiridon într-un sat Eritra, a intrat în biserică, cerându-i unui diacon să facă o rugăciune pe scurt, 

pentru că era ostenit de lungimea drumului şi de arşiţă. Dar diaconul lungi intenţionat rugăciunea, pentru că se mândrea cu 

glasul său şi îi plăcea să se asculte cântând. Sfântul, "deşi era bun cu firea, îl ocărî cu asprime, zicându-i: "Taci!". Şi îndată i s-a 

legat limba, încât nu numai glasul, ci şi vorba şi-a pierdut şi sta mut ca unul fără limbă". În urma rugăminţilor rudeniilor şi 

prietenilor acelui diacon, sfântul abia se înduplecă să îi redea glasul. Îl lăsă însă cu o anumită poticneală în vorbă, ca să nu se 

mai mândrească cu vocea sa melodioasă şi cu glasul limpede. Căci "sfântul era aspru cu cei mândri şi măreţi în deşert". 

 

 


