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„Şi Iisus, auzind că Ioan a fost întemniţat, a plecat în Galileea. Şi părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, 

lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftali, Ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia proorocul care zice: "Pământul lui 

Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; Poporul care stătea în întuneric a văzut 

lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit". De atunci a început Iisus să propovăduiască 

şi să spună: Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor.”                                                                             (Matei 4, 12-17) 

Pocăinţă înseamnă întoarcerea cu faţa spre Dumnezeu, înseamnă că omul se 
deschide spre dialogul cu Acesta, dar de pe poziţia sa, cea de fiinţă căzută. Prin 
acest dialog, prin asumarea, smerită, a stării de păcătoşenie, omul se tot ridică 
până ajunge a sta fata în faţă cu Dumnezeu. Opusul pocăinţei este întoarcerea cu 
spatele, ignorarea sau sfidarea lui. Altfel spus, opusul pocăinţei este ascunderea 
de Dumnezeu. Adam şi Eva s-au ascuns "de faţa Domnului Dumnezeu printre 
pomii raiului" (Facerea 3, 8). Au ajuns, prin neascultarea lor, mâncând din "rodul 
pomului celui din mijlocul raiului", un soi de boschetari. Ăsta le-a dat o iluzie de 
libertate, de autonomie. Ceva asemănător am sesizat la copii ai străzii care, deşi 
erau luaţi într-un anume centru din Iaşi, oferindu-li-se toate condiţiile unui trai 
decent, preferau să fugă, imediat ce aveau ocazia, pe stradă, preferând să doarmă 
prin canale, dar să fie "liberi". Păcatul îţi dă această falsă impresie că eşti liber să 
faci ce vrei tu, că "îţi trăieşti viaţa". Şi nu eşti decât un vierme, "liber", cu 
adevărat, să te târâi pe un petec de pământ.  

Doar îngerii căzuţi, ne spun Sfinţii Părinţi, nu se mai pot pocăi. Spre deosebire 
de om, diavolul a căzut nefiind ispitit de cineva din afară, ci din voia proprie, în 
deplină cunoştinţă de cauză. Ei ştiu că există Dumnezeu, chiar şi după cădere au 
dialogat cu El. Ei "cred şi se cutremură". Cu toate acestea, Îl refuză pe 
Dumnezeu în continuare. 

Pocăinţa noastră nu se poate face decât în timp. Când se termină timpul, omul 
nepocăit "încremeneşte în moleşeala sufletului şi în nesimţire". Există şi atunci 
un soi de pocăinţă, dar "pocăinţă lui de acolo este un regret pentru viaţa lui greşit 
trăită, dar unit cu neputinţă de a se mişca din ea" (Părintele Dumitru Stăniloae). 
Două lucruri să reţinem. Mai întâi că regretul sau căinţa nu mântuiesc. 
Foarte mulţi confunda părerea de rău cu pocăinţă. Am văzut şi criminali cărora 
le-a părut rău de fapta lor, dar care nu s-au pocăit. Al doilea: acum, în această 
viaţă, este "loc de întoarcere" spre Dumnezeu. Dincolo, în afară de trup, nu mai 
poţi face nimic: "în ceea ce vei fi găsit, în aceea vei fi judecat". E ca un stop 
cadru dat la un film, când ecranul este umplut de o singură fotograma. Aşadar, 
fiecare clipă pe care o trăim este de o importanţă capitală. Poate fi acea clipă - 
acea fotogramă - prin care pătrunzi şi care te însoţeşte în veşnicie! 

Pocăinţa este "o adevărată revoluţie afectivă în viaţa omului" (Părintele 
Dumitru Stăniloae). Este singura revoluţie de care avem neapărată nevoie! Şi 
astăzi, ca şi în alte epoci istorice, oamenii lupta pentru schimbare în diferite 
componente ale vieţii sociale. Chiar şi între creştinii din Biserica se regăsesc 
persoane care investesc timp şi resurse consistente pentru atingerea unor idealuri 
de natură civică, ecologică, culturală, chiar şi politică. Foarte multe dintre aceste 
idealuri sunt nobile şi vrednice de dorit. Ce mă intrigă de fiecare dată când 
sesizez atâta entuziasm, atâta implicare pătimaşă, este că nu răzbate decât 
arareori, peste toate, ideea că de pocăinţă avem mai întâi nevoie. Lumea 
aceasta este un imens pustiu al Carantaniei în care suntem ispitiţi de diavol să 
rezolvăm problemele materiale ale omenirii. Răspunsul corect la aceste 
provocări îl dă doar Hristos Domnul: "Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot 
cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu"(Matei 4, 4). Adică, da! - "pâinea" este 
importantă, dar nu este cea mai importantă. E o chestiune de priorităţi. Nimic nu 
trebuie neglijat din ceea ce este de folos omului pe pământ - libertate civică şi 
politică, hrană şi toate cele necesare traiului, un pământ curat etc. - dar pentru 
nimic să nu luptăm ca şi cum la asta s-ar reduce totul. Adevărata şi prima 
revoluţie de care avem nevoie este cea interioară - or asta face în noi doar 
pocăinţă. Restul vine în chip firesc, pentru că vine nu de la noi, ci, prin noi, chiar 
de la Dumnezeu!                        pr. Constantin Sturzu – www.crestinortodox.ro 

Împărăţia cerurilor” nu este într-un loc, ci 
în trăire. Pentru că este „în noi” (Luca 17, 
21). Ioan predică venirea împărăţiei 
cerurilor, pe care Hristos Împăratul o va 
preda lui „Dumnezeu, şi Tatălui” (I 
Corinteni 15,24).  

(Origen – www.doxologia.ro) 

De ce S-a retras? El S-a folosit pe Sine ca 
model pentru a ne învăța să nu căutam 
ispitele, ci să ne retragem din sfera lor de 
influenţă. Nu este reproşabil când cineva 
nu se pune pe sine intenţionat în primejdie. 
Cu toate acestea, fiecare trebuie să stea 
neclintit când din nebăgare de seamă cade 
în ispită. Deci, pentru a ne învăţa aceasta şi 
pentru a calma mânia conducătorilor iudei 
(căci Ioan a fost arestat cf. Matei 4, 12), El 
s-a retras în Capernaum şi, făcând aceasta, 
a împlinit proorocia lui Isaia (Isaia 9, 1-2 
„ca să se împlinească ce s-a scris prin Isaia 
proorocul, care zice: pământul lui Zabulon 
şi pământul lui Neftalim, spre mare, 
dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; 
poporul care stătea în întuneric a văzut 
lumină mare.                     (Matei 4, 14-16) 

(Sf. Ioan Gură de Aur–www.doxologia.ro) 

Nu s-a retras din cauza fricii. Prin aceste 
lucruri pe care le-a săvârşit, ne-a învăţat pe 
noi cum să evităm prigonitorii. El s-
a retras din Iudeea la neamuri. Aceasta 
arată că Dumnezeu Însuşi pleacă într-o 
zonă îndepărtată a pământului iudeilor 
când aceştia păcătuiesc împotriva 
proorocilor şi batjocoresc dumnezeirea Sa. 
(Sf. Chiril Alexandrinul – www.doxologia.ro) 

Referitor la acea lumină, şi Daniel a 
subliniat: Descoperă profunzimea şi 
ascunzişul lucrurilor, ştiind acele lucruri 
care se află în întuneric, iar lumina este cu 
ele (Daniel 2, 22), că acesta este Fiul 
împreună cu Tatăl, aşa cum Tatăl este 
lumina, aşa şi Fiul este Fiul luminii. Şi 
David, de asemenea, vorbeşte în 
psalm: Întru lumina Ta, vom vedea lumina. 
Pentru că Tatăl este în Fiul, aşa cum 
Domnul ne spune în Evanghelie Cel ce Mă 
vede pe Mine, vede pe Tatăl (Ioan 14, 9). 
El este chipul lui Dumnezeu Celui nevăzut, 
aşa cum apostolii o arată (Coloseni 1,15). 

(Cromatius – www.doxologia.ro) 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programul săptămânii  10 ianuarie 2021 –  17 ianuarie 2021 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Ȋnceputul propovăduirii Domnului) -   Pr.Ticu 

Luni     17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli - Pr.Ticu 

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri     9 – 10 - Acatistul Botezului Domnului -  Pr.Ticu 

Joi   

Vineri 9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

     17 - 18 - Slujba acatistului - Pr.Ticu 

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

 17 - 18 - Vecernia duminicii a 29-a după Rusalii – Pr.Dragoș 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Vindecarea celor 10 leproşi) -  Pr.Dragoș 

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Dragoș 

    Duminică, 10 ianuarie – Sf.Ier.Grigorie, episcopul Nyssei; Sf.Cuv. Antipa de la Calapodești. 

                 Luni, 11 ianuarie – Sf.Cuv.Teodosie, începătorul vieţii călugăreşti şi de obşte; 

                       Marţi, 12 ianuarie - Sf.Mc.Tatiana diaconiţa; 

                             Miercuri, 13 ianuarie – Sf.Mc.Ermil şi Stratonic. 

                                    Vineri, 15 ianuarie  – Sf.Cuv.Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul. 

                                            Duminică, 17 ianuarie – Sf.Cuv.Antonie cel Mare. 

                                      

 

Luni, 11 ianuarie – Sf.Cuv.Teodosie, începătorul vieţii călugăreşti şi de obşte din Palestina 

Art.85, 86, 87, 90 - Pe temeiul Sfintelor Canoane care ne învață: "Monahii nu trebuie să aibă nimic al lor propriu, ci toate 

ale lor se închină mănăstirii de care țin", călugării sunt datori să aibă toate lucrurile și masa de obște, iar acolo unde o astfel 

de rânduială lipsește, conducătorii mănăstirilor trebuie să o introducă, întrucât fără ea călugării nu-și pot trăi votul 

neagoniselii.  În monahism, viața de obște obligă pe călugări să socotească drept bun al obștii din care fac parte, fructul 

muncii lor și să primească în schimb - și la sănătate și la boală - locuință, hrană, îmbracaminte și tot ceea ce este de trebuință 

vieții lor de călugări. Din pricina aceasta, lenea și pierderea de timp din partea călugărilor, ca unele care aduc pagubă chinoviei, 

sunt păcate contra vieții de obște. Bunurile materiale ale obștii trebuie să fie întrebuințate după regula vieții obștești, adică 

să se dea fiecărui călugăr după trebuința lui. Monahii nu pot să împrumute pe cineva cu bunurile mănastirii și nici să 

împrumute de la cineva fără voia starețului. Nici milostenie nu pot face monahii din bunurile obștii fără aprobarea staretului, 

fiindcă bunurile date lor spre folosință sunt ale comunității și ei nu se pot folosi de ele decât in limitele trebuinței personale. 

 

 

  „În Hristos, moartea noastră devine un Paşti”          Părintele Gheorghe Holbea 
                       „Urgenţa numărul 1” pentru creştini în aceste vremuri este să aibă mai mare încredere în lucrarea şi în 

puterea lui Dumnezeu decât în mijloacele lumii acesteia. Mie mi-a plăcut foarte mult un cuvânt al Părintelui Rafail Noica, 

care, referindu-se la vremurile pe care le trăim, zice foarte tranşant: „A venit vremea ca Biserica, adică noi, să se lămurească 

precum aurul în cuptorul ispitirii, să se lepede de tot ce este străin sfinţeniei ei, să se smerească până în sfârşit şi să se 

gătească Mireasă întru întâmpinarea Mirelui”. Acum va trebui să se lămurească credinţa noastră. Se va vedea, în sfârşit, ce va fi 

fost Biserică şi ce nu. Așadar, „urgenţa numărul 1” este să reînvăţăm să avem mai multă încredere în Dumnezeu decât în cele 

văzute şi mai la îndemână. Să ne sprijinim mai mult pe mijloacele lui Dumnezeu decât pe mijloacele acestei lumi, mai ales 

când aceste mijloace ne silesc să îmbrăţişăm atitudinile lumii, punând, fie şi provizoriu, în paranteză rugile lui Dumnezeu. 

Cum ar trebui să reacţioneze creştinii pentru a păstra unitatea dintre noi?  

– În primul rând, reacţia creştinilor are două componente: mai întâi, reacţia creştinilor nu este de răutate. Noi nu înlocuim 

revoluţia care ni se propune cu altă revoluţie. Reacţia creştină este o reacţie iubitoare ‒ însă, în acelaşi timp, este o reacţie cu 

discernământ. Şi aici cred eu că trebuie să accentuăm. Adică noi, creştinii, trebuie să ne comportăm în calitate de creştini nu 

băgându-ne capul în nisip şi făcându-ne că nu vedem. Lumea aşteaptă de la noi o atitudine de demnitate, și mai ales așteaptă 

de la noi să avem deosebirea duhurilor, pentru că, în momentul în care bisericile sunt închise, în momentul în care noi săvârşim 

slujbele şi credincioşii participă online, în acel moment lucrurile trebuie înţelese în ce duh se fac. Deci, primul lucru este în 

numele cui se fac toate acestea: în numele binelui umanităţii, sau în alt duh? Și dacă da, în ce duh? Pentru că nu există 

îmbrăţişare virtuală, nu există spovedanie virtuală, nu există împărtăşanie virtuală. Există îmbrăţişare reală, există 

spovedanie în faţa duhovnicului şi, în acelaşi timp, există împărtăşanie reală cu Trupul şi Sângele Domnului.  

Un mărturisitor din temniţele comuniste, marele om de ştiinţă Alexandru Mironescu, cu doctorat la Sorbona în Chimie, la 

Bucureşti în Filosofie, poet, scriitor, participant la Rugul Aprins, care spune aşa, şi o spune în duh creştin: „Părerea mea este că 

un om, un popor sau chiar o civilizaţie care nu-şi asumă nişte riscuri, care prea îşi apără pielea, care nu e în stare să consimtă 

la sacrificii, ca să salveze prin exemplul tocmai al sacrificiului câteva principii spirituale fundamentale, riscă să piardă totul şi 

să intre în lichidare”. … Vedeţi, aceasta este o atitudine de demnitate. Noi trebuie să spunem, nu să ne facem că nu vedem. 

Lumea aşteaptă de la noi o reacţie ‒ nu de revoltă, nu! Dar să spunem: Aceasta nu este în duhul lui Dumnezeu!  

Viaţa noastră este darul lui Dumnezeu şi toate durerile şi suferinţele noastre în Hristos devin o cale pedagogică de-a ne 

apropia inima de Dumnezeu. Cred că, în aceste zile, creştinii îşi vor apropia mai mult inima de Dumnezeu şi vor avea încredere în 

lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu. Şi tot prin Hristos, inclusiv moartea noastră, moartea de care ne este frică tuturor şi 

care se vântură peste tot, devine un Paşti. Astfel putem să înţelegem ceea ce mărturisim cu Sf.Ioan Gură de Aur; “A înviat 

Hristos şi moarte nu mai este!” “Unde îţi este, moarte, boldul? Unde îţi este, iadule, biruinţa?”…           www.familiaortodoxa.ro 

 

 


