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Şi mai este ca un om care, plecând departe, şi-a chemat slugile şi le-a dat pe mână avuţia sa. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia 
doi, altuia unul, fiecăruia după puterea lui şi a plecat. Îndată, mergând, cel ce luase cinci talanţi a lucrat cu ei şi a câştigat alţi 
cinci talanţi. De asemenea şi cel cu doi a câştigat alţi doi. Iar cel ce luase un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ şi a 
ascuns argintul stăpânului său. După multă vreme a venit şi stăpânul acelor slugi şi a făcut socoteala cu ele. Şi apropiindu-se cel 
care luase cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi, zicând: Doamne, cinci talanţi mi-ai dat, iată alţi cinci talanţi am câştigat cu ei. 
Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria 
domnului tău. Apropiindu-se şi cel cu doi talanţi, a zis: Doamne, doi talanţi mi-ai dat, iată alţi doi talanţi am câştigat cu ei. Zis-a 
lui stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria 
domnului tău. Apropiindu-se apoi şi cel care primise un talant, a zis: Doamne, te-am ştiut că eşti om aspru, care seceri unde n-ai 
semănat şi aduni de unde n-ai împrăştiat. Şi temându-mă, m-am dus de am ascuns talantul tău în pământ; iată ai ce este al tău. Şi 
răspunzând stăpânul său i-a zis: Slugă vicleană şi leneşă, ştiai că secer de unde n-am semănat şi adun de unde n-am împrăştiat? 
Se cuvenea deci ca tu să pui banii mei la zarafi, şi eu, venind, aş fi luat ce este al meu cu dobândă. Luaţi deci de la el talantul şi 
daţi-l celui ce are zece talanţi. Căci tot celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce n-are şi ce are i se va lua. Iar pe 
sluga netrebnică aruncaţi-o întru întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.         Ev. Matei 25, 14 

Sunt unii între noi care spun: „Dumnezeu mi-a dat un dar, ce să fac cu el? Îl ţin şi îl 
restitui la Judecată, pentru că atunci ce e al Lui va fi al Lui”. Aceştia sunt oamenii care 
trăiesc în neutralitate. În concepţia noastră creştină, răul nu are fiinţă. Fiinţă are 
binele. Acolo unde binele lipseşte, se instalează răul. Nimeni nu poate să spună: nu fac 
bine, nu fac rău, nu mă interesează ce face vecinul meu, nu intru în nici un fel de comerţ 
spiritual cu el, nu-l ajut şi nu-i cer niciodată ajutorul. A nu face bine înseamnă a fi 

părtaş raului, căci unde lipseşte binele, se înstăpâneşte răul. Dacă nu-ţi pasă că 
vecinul tău este bolnav, eşti rău şi faci voia satanei. În materie de bine şi de rău, de 
mântuire şi de pierzanie, nu există zona neutră, zona gri, pentru că toţi suntem făcuţi cu 
darul lui Dumnezeu şi Dumnezeu ne cere să fim lucrători. 

Creştinismul e religie activă. Iisus Hristos a fost activ. El a venit în lume pentru că a 
vrut să ne mântuiască pe noi toţi. Şi a făcut tot ceea ce trebuie: S-a îngrijit de cele 
spirituale, dar şi de cele materiale. A vindecat pe cei bolnavi, a dat vedere orbilor, a 
curăţat pe leproşi, a înviat morţi, a ridicat din patul durerii pe cel păcătos şi pe cel care era 
paralizat, a stat de vorbă cu femeile pierdute, a stat de vorbă cu păcătoşii şi cu vameşii. Pe 
toţi i-a chemat la mântuire. Aceasta înseamnă că nu există nici măcar un singur om în 
lumea aceasta care să nu aibă nici un talant de la Dumnezeu, prin care să fie chemat 
de Dumnezeu la mântuire. Dacă nu se mântuieşte, este pentru că el nu vrea să se 

mântuiască. 
La slujirea Bisericii şi la slujirea lui Dumnezeu fiecare este chemat. Fiecare a 

primit un talant şi Dumnezeu îţi cere să foloseşti talantul acesta spre înmulţirea 
faptelor bune, spre sporirea ta duhovnicească, spre înălţarea ta, spre mântuire, ca să 
câştigi iubirea lui Hristos, Care a venit în lume şi S-a răstignit pentru noi. De aceea, 
vă cer tuturor să contribuiţi la bunul mers al Bisericii cu fapta, cu cuvântul, cu prezenţa la 
rugăciune, cu propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu în afara Bisericii, cu lupta 
împotriva sectelor care caută să distrugă adevărata Biserică a lui Hristos, cu iubirea faţă de 
ceilalţi şi cu harul unităţii între noi. Să lăsăm deoparte vrajbă! Să lăsăm deoparte ura! Să 
lăsăm deoparte critică! Fiecare este criticabil şi fiecare este lăudabil, dar noi nu căutam 
nici laudă, nici critică. Noi căutăm să-L slujim pe Hristos într-o unitate deplină pentru că, 
aşa cum spune Sfântul Apostol Pavel, Biserica este Trupul mistic al lui Hristos. Capul 
Bisericii este Hristos şi noi suntem mădularele. Dacă un mădular suferă, tot Trupul suferă. 
Dacă un mădular se bucura, întreaga Biserică se bucură. 

Acesta este talantul nostru, aceştia sunt cei cinci talanţi pe care i-am primit de la 
Mântuitorul şi pe care trebuie să-i înmulţim. Biserica este a dumneavoastră, nu este a 
preotului şi vă cer să jertfiţi pentru Biserică, să folosiţi talantul pe care Dumnezeu vi l-a 
dat ca aceasta Biserică să sporească, să crească, să se afirme în faţa lumii că o Biserică în 
care Duhul lui Dumnezeu sălăşluieşte, faptele bune rodesc, credinţa se înaltă şi noi toţi ne 
mântuim.                                      Părintele Gheorghe Calciu - www.crestinortodox.ro 

Persoana care primise cinci talanți a 

mai câștigat alți cinci. Sunt unii care, 

fără a ști cum să pătrundă în lucrurile 

tainice și ascunse, se folosesc de 

darurile naturale pe care le-au primit 

pentru a călăuzi pe cei pe care au 

reușit să-i aducă la un punct în care 

să fie doritori după casa cerească. În 

timp ce se păzesc de ușurătățile 

fizice, de a râvni după lucrurile 

pământești și de a se desfăta de cele 

văzute  prin sfatul lor ei țin departe și 

pe alții de a se apropia de aceste 

lucruri trecătoare. 

Sf. Grigorie cel Mare -www.doxologia.ro 

În cazul viei, El o încredințează 
lucrătorilor și pleacă într-o țară 
îndepărtată. Aici le-a înmânat talanții 
și a pornit în călătoria Sa pentru ca 
prin aceasta voi să vedeți răbdarea și 
multa Sa suferință. Mi se pare că prin 
aceste cuvinte vrea să se refere la 
înviere. Dar aici nu mai există vie și 
lucrători ai ei, ci lucrători ai 
stăpânului. Pentru că El nu le 
vorbește doar căpeteniilor poporului 
sau iudeilor, ci tuturor celor de față, 
iar cei ce-I aduc un profit mărturisesc 
vădit ceea ce este a lor și ceea ce este 
a Stăpânului. Unul spune Doamne, 
cinci talanţi mi-ai dat, altul 
spune doi, arătând că de la El au 
primit sursa câștigului lor și pentru 
aceasta, îi mulțumesc și îi sunt 
recunoscători (Mt. 25, 20). 

Sf. Ioan Gură de Aur - 
www.doxologia.ro 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Programul săptămânii  7 februarie –  14 februarie 2021 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Pilda talanţilor) -  Pr.Ticu   

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului -  Pr.Ticu 

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

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri     9 – 10 - Sfinţirea mică a apei -  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 17-a după Rusalii –    Pr.Dragoş 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie ( a  Cananeencei) -   Pr.Dragoş   

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului -   Pr.Dragoş 

                                         Luni, 8 februarie – Sf.M.Mc.Teodor Stratilat; Sf.Prooroc Zaharia; 

                                                       Miercuri, 10 februarie – Sf.Sfinţit Mc.Haralambie; Sf.Mc.Valentina; 

 

Anunţ: Ȋn urma ședinţei Adunării parohiale din 31.01.2021 s-a stabilit: 

Contribuţia anuală : 50 lei / familie. 

„Încercat-am să înțeleg 
de unde vin lacrimile și m-
am oprit la sfinți. … Se 
pare însă că lacrimile sunt 
urmele lor. Nu prin sfinți au 
intrat ele în lume; dar fără ei 
nu știam că plângeam din 
regretul paradisului. Aș vrea 
să văd o singură lacrimă 
înghițită de pământ… Toate 
apucă, pe căi necunoscute 
nouă, în sus. Numai 
durerea precede lacrimile. 
Sfinții n-au făcut altceva 
decât să le reabiliteze.”                                   

                       Emil Cioran 

Miercuri, 10 februarie – Sf.Sfinţit Mc.Haralambie a trăit în timpul împăratului Sever (222-235) şi a devenit cunoscut prin 

puterea credinţei sale şi prin râvna în propovăduirea lui Hristos. Haralambie a fost preot în Magnezia (Asia Mică), unde dregător 

era păgânul Luchian. Astfel, dregătorul a poruncit să fie prins bătrânul preot şi supus la chinuri. Iar Sfântul Haralambie, grav 

rănit, a zis: „Mulţumesc vouă, fraţilor, că, strujind trupul meu cel vechi şi bătrân, m-aţi înnoit, îmbrăcându-mi sufletul cu 

haina cea nouă a suferinţelor pentru Hristos”. Văzând cei de faţă răbdarea mucenicului şi rugăciunea sa pentru toţi, mulţi au 

crezut în Hristos. Însă, din porunca dregătorului, li s-au tăiat capetele. Datorită Sfântului Haralambie, chiar şi Galina, fata 

împăratului, a crezut în Hristos şi s-a botezat. Sfântul Haralambie a murit în urma chinurilor în timp ce era în temniţă, 

aşteptându-şi călăul care să-i taie capul. 

Vineri, 12 februarie - Sfântul Meletie, mărturisitorul Sfintei Treimi, ocrotitorul surzilor. 

 Sfântul Ierarh Meletie s-a născut în Armenia din părinți creștini. Pentru viața lui aleasă, a fost hirotonit, împotriva voii 

sale, Episcop în Sevastia Armeniei. Nu după mult timp, a fost mutat Episcop al Veriei, în Siria. Arhiepiscop al Antiohiei a ajuns 

în timpul luptelor dintre ortodocși și arieni, după ce scaunul Antiohiei fusese ocupat de un șir întreg de episcopi arieni. Lupta lui 

pentru întărirea credinței ortodoxe împotriva arienilor a aprins mânia acestora, care, la numai o lună de la înscăunare, au 

uneltit pe lângă împăratul Constanțiu (337-361) să fie surghiunit în Armenia. A mai fost exilat de două ori.  

Ca patriarh al Antiohiei, a susţinut mărturisirea de credinţă a Sinodului I de la Niceea împotriva ereziei arienilor. A 

condus cu înțelepciune și al doilea Sinod Ecumenic (381, Constantinopol). 

Blândeţea şi evlavia sa i-au atras aprecierea credincioşilor care l-au cinstit în mod deosebit încă din timpul vieţii. Sfinţii Ioan 

Gură de Aur, Vasile cel Mare şi Grigorie Teologul l-au considerat părintele lor şi au alcătuit cuvinte de laudă despre el. Şi-a dat 

viaţa în timpul Sin. II Ecumenic de la Constantinopol, contribuind la definitivarea Crezului niceo-constantinopolitan. 
     Sfântul Ierarh Meletie este considerat un propovăduitor prin semne și a fost ales ocrotitor al comunității surzilor  

"Sfântul Ierarh Meletie, în momentul în care a propovăduit deoființialitatea Fiului cu Tatăl, unul dintre diaconi, fiind arian, i-a 

pus mâna la gură pentru a nu mai propovădui. Atunci el a ridicat trei degete în sus, arătând Cele Trei Persoane ale Sfintei 

Treimi, iar apoi coborându-le și ridicând degetul mare în sus a arătat că Cele Trei Persoane ale Sfintei Treimi sunt un Singur 

Dumnezeu, semn care în limbajul mimico-gestual este materializat, liturgic vorbind, când rostim cuvântul „Doamne".. 

Români care au înmulţit talanţii daţi de Dumnezeu  

Henri Coandă este unul dintre cei mai cunoscuţi inventatori români, care s-a remarcat în 1910 prin realizarea primului 

avion cu reacţie din lume.  

Anghel Saligny a proiectat în perioada 1890-1895 podul care traversează Dunărea între localităţile Feteşti şi Cernavodă. La 

final, a devenit cel mai lung pod din Europa şi al treilea ca lungime din întreaga lume. 

Nicolae Paulescu, profesor la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Bucureşti, a descoperit că nivelul glucidelor din 

organism este determinat de insulină, un hormon secretat de pancreas. El a administrat insulină prin injecţie bolnavilor de diabet. 

Traian Vuia, inventatorul primului avion. La 18 martie 1906, în apropierea Parisului, Vuia a prezentat un aparat de zbor 

care a accelerat pe o distanţă de 50 de metri înainte de a se ridica la o înălţime de aproape un metru pe o distanţă de 12 metri. 

Numit Vuia I, aparatul de zbor nu avea însă să fie unică invenţie a romanului. Printre invenţiile sale se mai numără un generator 

de abur (1925) şi două elicoptere (1918, respectiv 1922). 

Ion Cantacuzino a inventat vaccinul antiholeric, iar în timpul Primului Război Mondial a contribuit la combaterea unei 

mari epidemii de tifos. Nu în ultimul rând, datorită lui Cantacuzino, România a devenit a doua ţară din lume care a introdus 

vaccinarea nou-născuţilor împotriva tuberculozei. 

Petrache Poenaru a fost un inginer şi matematician este recunoscut în întreaga lume pentru tocul cu rezervor pe care l-a 

inventat (stiloul).  


