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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) 

E o lecţie pe care mama păgână ne-o predă nouă tuturor: încrederea în 

Dumnezeu, mai ales atunci când El pare că refuză şi stăruinţa în a aştepta 

un răspuns de la El, mai ales atunci când ar părea că acesta nu mai vine. 

De trei ori cererea ei a fost respinsă. Dar tot de-atâtea ori femeia a stăruit, s-a 

încrezut, a aşteptat răbdătoare. 

      Pentru mulţi creştini a se ruga înseamnă a-I prescrie lui Dumnezeu 

reţete să-i vindece după părerea lor, să le împlinească cererile după 

aşteptările lor, să pedepsească după voinţa lor şi să miluiască după crezul lor. 

Ar fi un dezastru total dacă Stăpânul cerului şi al pământului ar acţiona după 

prescripţiile noastre. 

E bine să ştim că aici, pe pământ, noi nu vedem întotdeauna clar ce e bine 

şi ce e dăunător pentru noi. De multe ori răspunsul imediat al Tatălui ceresc 

poate să nu ne placă, poate să ne dezamăgească, aşa cum va fi dezamăgit-o şi 

pe cananeeancă refuzurile repetate ale lui Iisus. 

Nu de puţine ori răspunsul la rugăciunile noastre poate să fie opusul la 

cele ce am cerut. 

Cu toate acestea, indiferent de răspuns, apelul cerului la noi nu e decât 

pozitiv, întotdeauna. 

Cuvintele unui înţelept scriitor apusean sunt memorabile în acest sens: „Am 

cerut lui Dumnezeu putere ca să poruncesc. El m-a făcut slab ca să învăţ a mă 

supune. I-am cerut sănătate să pot isprăvi multe, mi s-a dat boala ca să 

împlinesc lucruri mai bune. Bogăţie L-am rugat să-mi dea, ca să fiu fericit. Mi 

s-a dat sărăcia ca să rămân înţelept. Onoare am cerut ca să fiu lăudat de 

oameni, devenit-am umilit ca să simt nevoia ajutorului lui Dumnezeu“. 

E important să ne încredem în Domnul chiar şi atunci când nu 

întrezărim răspunsurile Lui şi nu le vedem rostul pe moment! „Aruncările 

în credinţă“ sunt întotdeauna salvatoare. 

O întâmplare, petrecută undeva, e ilustrativă în acest sens: O casă mare, cu 

mai multe etaje a luat foc. Toţi locatarii au reuşit să fugă şi s-au salvat. Doar 

un copilaş de vreo 4 anişori a mai rămas înlăuntru, uitat fiind de cei ai casei 

în învălmăşeala creată. Când a încercat şi el să coboare pe scară, fumul şi 

focul ajunseseră până aproape de el. Se întoarce în cameră şi aleargă speriat 

la fe-reastră, începând să strige după ajutor. De jos, tatăl care l-a văzut, dar 

care nu mai putea să urce la el din cauza focului şi-a fumului, i-a strigat: 

„Aruncă-te pe geam, că eu sunt aici şi te prind în braţe“. Copilul a răspuns: 

„Dar eu nu te văd. Cum să mă arunc?“ Şi tatăl i-a răspuns: „Dar eu te văd. 

Aruncă-te cu curaj şi încredere“. Şi copilul s-a aruncat, iar braţele salvatoare 

ale tatălui l-au prins. 

Nu ştiu cât de adevărată este această întâmplare pe care am citit-o într-o carte 

de predici, dar tâlcul ei ne poate fi de folos. Chiar dacă nu-l vedem pe Tatăl, 

întotdeauna, prin ceaţa vieţii, să ne aruncăm cu încredere în braţele Lui 

salvatoare. El întotdeauna ne vede!    

                                     Prof. Stelian Tofană - www.crestinortodox.ro 

În acest punct, se naște o întrebare: Cum am 

venit noi dintre neamuri sub acoperișul 

Domnului, dacă El a fost trimis doar pentru 

oile pierdute ale casei lui Israel? Care este 

înțelesul acestei împărțiri? Domnul știa motivul 

pentru care venise, ca să aibă o Biserică din 

toate neamurile, și totuși, El spune că a fost 

trimis doar pentru oile pierdute ale casei lui 

Israel? Prin urmare, înțelegem că trebuia să se 

arate acestor oameni în trup, că S-a născut, să 

arate minunile Sale și mai apoi puterea de a 

învia. Așadar era hotărât dintru începuturi, 

proorocindu-se și împlinindu-se, că Hristos va 

veni la iudei, va fi văzut și ucis, și astfel, va 

câștiga pentru Sine pe cei pe care-i cunoscuse 

mai înainte. Neamurile nu aveau să fie osândite 

ci vânturate precum grâul pentru că aveau multă 

pleavă în el, ascunzând cinstea lui și pentru că 

un foc avea să ardă și un hambar să fie umplut. 

De fapt, unde erau apostolii dacă nu acolo, unde 

era Petru, unde erau ceilalți? 

Fericitul Augustin – www.doxologia.ro 
Domnul rămâne răbdător în tăcere, ținând șansa 

mântuirii doar pentru Israel, iar ucenicii vin să-L 

roage altceva. Însă El, având în mâinile Sale 

taina voinței Tatălui, răspunde că a fost trimis 

doar către oile pierdute ale casei lui Israel. 

Devine limpede că fiica femeii canaanence este 

un simbol al Bisericii atunci când mama ei 

cerea și ea din ceea ce se revărsa peste alții. Nu 

spun că mântuirea nu ar fi fost destinată și 

altora, ci că Domnul vine dintre ai Săi și la ai 

Săi, așteptând ca primele roade ale credinței 

să vină de la oamenii din a căror seminție 

vine și El. Mai apoi, și ceilalți aveau să fie 

mântuiți prin predica apostolilor, de aceea 

spune nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o 

arunci câinilor. Neamurile sunt numiți câini, 

însă canaaneanca este ajutată datorită credinței 

ei, prin care răspunde că firimiturile  care cad de 

la masă sunt mâncate de câini. 

 

Ilarie de Poitiers - www.doxologia.ro 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Programul săptămânii  14 februarie –  21 februarie 2021 

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

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Dragoş 

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

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

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

Joi   

Vineri 9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

 17 - 18 - Slujba Acatistului - Pr.Dragoş   

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

 17 - 18 - Vecernia duminicii a 33-a după Rusalii –  Pr.Ticu 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie ( a Vameşului şi a Fariseului) -  Pr.Ticu   

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Ticu 

                    Miercuri, 17 februarie – Sf.M.Mc.Teodor Tiron; Sf.împăraţi Marcian şi Pulheria; 

 

 

                                Miercuri, 17 februarie - Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron este prăznuit de Biserica Ortodoxă pe  

                            17 februarie dar și în prima sâmbătă din Postul Mare, numită și "Sâmbătă Sfântului Teodor", în care se  

                             face pomenire de minunea colivei, săvârșită de Sfânt la mulți ani după moartea sa. 

                                        Sf.Teodor Tiron a trăit în sec. al al III-lea, pe vremea împăraților Diocletian, Maximian și Maximin. 

Originar din cetatea Mialon, Sfântul a fost ales în oastea imperială. El era un ostaș apreciat dar şi creştin. Astfel, pornind 

persecuția împotriva creștinilor, generalul Viringa, în oastea căruia se afla Sfântul Teodor, l-a chemat la el, spre a-l convinge să se 

alăture celor care se închinau idolilor. Atunci, Sfântul L-a mărturisit pe Hristos și i-a defăimat pe idoli. Fiind un bun soldat, 

Sf.Teodor a fost lăsat să se mai gândească, vreme de câteva zile. Spre a demonstra tuturor neputința idolilor, Sfântul Teodor a luat 

foc și a aprins statuia unuia dintre cei mai cinstiți idoli. Pentru aceasta, el a fost aruncat în temniță. Fiind scos din închisoare, a 

fost chinuit. În cele din urmă, el a fost aruncat într-un cuptor cu foc,unde, în ziua de 17 februarie 303, și-a dat duhul. 

          Mai este prăznuit și în prima sâmbătă din Postul Mare, numită și "Sâmbătă Sfântului Teodor", datorită minunii 

colivei. Astfel, la 50 de ani după moartea Sf.Teodor, împăratul Iulian Apostatul (361-363), dorind să-i batjocorească pe creștini, 

a dat ordin guvernatorului orașului Constantinopol să stropească toate proviziile din piețele de alimente cu sângele jertfit 

idolilor, în prima săptămână a Postului Mare. Sf. Teodor, apărându-i în vis Arhiepiscopului Eudoxie, i-a poruncit acestuia să-i 

anunțe pe creștini să nu cumpere nimeni nimic din piață, ci mai degrabă să mănânce grâu fiert cu miere, cunoscuta colivă a 

vremurilor noastre. În amintirea acestei întâmplări minunate, Biserica Ortodoxă sărbătorește anual pe Sf.M.Mc.Teodor Tiron, în 

prima sâmbătă a Postului Mare. Vinerea seara, la Sfânta Liturghie a Darurilor Înainte Sfințite, după rugăciunea din amvon, se 

cântă Canonul Sf. Mare Mucenic Teodor, compus de Sf. Ioan al Damascului. După aceasta, se sfințește coliva și se împarte 

credincioșilor. Această sărbătoare a fost rânduită pe vremea Patriarhul Nectarie al Constantinopolului (381-397). 

                      18 februarie  + Valeriu Gafencu (1921 – 1952), “Sfântul închisorilor!” 

      “Doamne, dă-mi robia care eliberează sufletul și ia-mi libertatea care-mi robește sufletul !” 

      Eu vă mărturisesc azi, după ani de suferinţă, meditaţie şi frământări, cu viaţă aspră, că Viaţa nu are niciun sens fără Hristos! 

Că toate alergările noastre, fără Iisus sunt deşertăciune şi goană după vânt! De aceea, să căutăm ca prin modul nostru de trăire 

să-l câştigăm pe Mântuitorul în inimile noastre. 

     Ateii materialiști, obsedați de plăceri, de dorința de dominație și egoism, au creat civilizația modernă, care culminează în 

tehnicitate. Ei au izolat natura umană și au părăsit poruncile lui Dumnezeu. Încercarea lor de a crea un rai pământesc și 

senzual a dat însă greș. Natura se epuizează și se poluează, devenind improprie vieții. Tehnica, la rândul ei, are mult mai mari 

posibilități de distrugere decât de construcție. 

Miercuri, 17 februarie - Sfintii Pulheria si Marcian au trăit și au împărățit în Constantinopol, în secolul al V-lea. Sfânta 

Pulheria a fost fiica împăratului bizantin Arcadie, iar Sf.Marcian a fost un dreptcredincios general și senator din Tracia. 

Sfânta Pulheria a făcut un legământ de feciorie veșnică, pe care l-a pecetluit cu ctitoria unei Sfinte Mese, din aur și pietre 

scumpe, în catedrala cetății. Exemplul ei a fost urmat și de surorile ei, Arcadia și Marina. 

Sfânta Pulheria s-a îngrijit cu multă dragoste de educația și viața fratelui ei, împăratul Teodosie al II-lea. La vremea 

potrivită, ea a rânduit căsătoria lui cu Atena, fiica filozofului atenian păgân Leontie. La îndemnul surorii sale, împăratul Teodosie 

a convocat Sinodul al III-lea Ecumenic, întrunit în cetatea Efes, în anul 431. Acum a fost osândită erezia nestoriană (care 

susținea că  în Iisus Hristos există două-persoane - persoana divină a Fiului lui Dumnezeu, născut din Tatăl mai înainte de toți 

vecii și persoana umană sau istorică  a lui Iisus Hristos, cu care s-a născut din Fecioara Maria). 

În anul 438, împreună cu Sfântul Proclu, Patriarhul Constantinopolului, Sf.Pulheria a rânduit aducerea în Constantinopol 

a Moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur. Acest lucru a dus la împăcarea Bisericii din Constantinopol cu "Biserica Ioanitilor", 

care, după exilarea pe nedrept a Sfântului Ioan Gură de Aur, nu îi mai recunoștea pe patriarhii din Constantinopol. 

Sf.Pulheria a ajutat la aflarea Moaștelor celor 40 de Mucenici din Sevastia, prăznuiţi de Biserică în ziua de 9 martie. 

Împreună cu soţul său, Sfântul Împărat Marcian, au întrunit Sinodul al IV-lea Ecumenic, în cetatea Calcedon, în anul 451. 

Sinodul a condamnat erezia lui Eutihie (care susținea că firea omenească luată de Mântuitorul la întrupare a fost absorbită de 

firea Sa dumnezeiască. Ca atare Iisus Hristos a avut în persoana Sa o singură fire, numai firea dumnezeiască).                     

 

 


