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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, ... 

zicea mulţimii: Şase zile sunt în care trebuie să se lucreze;... 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 

În lume există două lucrări, a lui Dumnezeu şi a diavolului, iar omul 

poate opta în a se ralia uneia dintre ele. În momentul în care optezi să faci un 

păcat e ca şi cum ai apuca un băţ care are două capete: la unul dintre ele este 

plăcerea, dar la celălalt este durerea; dacă l-ai prins pe primul, obligatoriu îl vei 

avea şi pe al doilea. Dependenţa de plăcere este cumplită, îţi restrânge 

dramatic opţiunile şi libertatea. Altfel spus, şoapta ispititoare a diavolului o 

putem asemăna cu îndemnul de a intra într-o colivie de aur: la început vrăjmaşul 

îţi arată, cu insistenţă, aurul sclipitor, care îţi ia ochii; după ce intri acolo şi-ţi 

închide uşa, începi să vezi şi gratiile, de care tragi în zadar spre a te elibera. 

Singurul mod prin care putem rupe aceste gratii ni-L oferă Însuşi Dumnezeu.   

Înţelegem din pericopa femeii gârbove că, dacă intrăm sub ascultarea 

diavolului, există riscul de a fi "legaţi" de acesta, uneori fiind chiar posedaţi 

de el. Dumnezeu îngăduie acest lucru spre a vedea acum, când încă mai putem 

îndrepta lucrurile, care este, pentru noi, consecinţa alegerii răului. Niciodată a 

face rău nu te poate elibera, ci te afundă şi mai mult într-un soi de mlaştină prin 

care cu anevoie te mai poţi mişca. Trăindu-ţi viaţa fără a avea ca reper poruncile 

evanghelice, "eliberându-ţi" mintea de cuvântul lui Dumnezeu, nu dobândeşti 

nici un fel de libertate, ci devii un sclav. Diavolul îţi promite libertatea, te 

ispiteşte să faci orice, numai să nu-L alegi pe Hristos, pentru a te aduce în stare 

de rob, de om chinuit şi plin de durere. Paradoxal, dacă te faci de bunăvoie rob 

al lui Dumnezeu, întru toate ascultător de El, împlinind ceea ce Domnul a 

poruncit sau, mai degrabă, ne-a îndemnat să facem spre binele nostru, atunci vei 

ajunge la o libertate totală, la a fi stăpân pe propria ta viaţă. Căci Dumnezeu nu 

vrea să ne "posede", să ne înrobească spre a ne manipula ca la un teatru de 

păpuşi, ci voieşte a ne elibera de ceea ce este lumesc spre a deveni dumnezeieşti. 

E lesne de sesizat în poziţia trupului acelei femei gârbovite cum toată fiinţa ei 

se îndrepta spre pământ, limitându-i-se, astfel, drastic libertatea de mişcare, 

devenind incapabilă a mai privi în sus, spre cer. Legătura satanei nu era una 

vizibilă, ca şi cum diavolul ar fi tras-o în jos cu o funie pusă pe grumazul ei; 

femeia a ales să răspundă de atât de multe ori îndemnului de a cădea în păcat, 

încât se obişnuise a se poziţiona astfel (cel care comite un păcat zi de zi, 

vreme de mulţi ani, greu se va mai putea opri să-l săvârşească şi numai 

dacă va primi putere de la Dumnezeu – cum se întâmplă, spre exemplu, în 

orice tip de adicţie). Pe când relaţia femeii gârbove cu Hristos este una vizibilă. 

Domnul îşi pune mâinile "asupra ei" şi te-ai aştepta ca acest gest să adauge o 

greutate în plus poverii ce apăsa deja pe trupul sărmanei fiinţe. Efectul este însă 

unul paradoxal: apăsarea nu o împovărează mai mult, ci o eliberează întrutotul. 

Aceasta este şi mişcarea pe care o sesizăm în viaţa noastră duhovnicească. 

Atunci când alegem calea păcatului, ce ne ispiteşte cu multa "libertate" de 

acţiune, ne gârbovim din ce în ce mai mult. Când acceptăm dulcea povară a 

mâinii lui Hristos, putem să ne îndreptăm cu bucurie către cele de sus. Mâna 

duhovnicului, aşezată peste capul celui care tocmai s-a spovedit şi a 

acceptat să fie "rob al lui Dumnezeu", este o icoană a acestei dumnezeieşti 

atingeri. Să fii liber ca să devii rob sau să te faci rob spre a deveni liber? 

Aceasta-i alegerea!                          pr. Constantin Sturzu – crestinortodox.ro 

Membrii Bisericii sunt asemenea unei 

vii. Ei sunt sădiți cu rădăcinile credinței și 

făcuți să crească de vlăstarele smereniei… 

Domnul a așezat în Biserică un turn de 

apostoli, prooroci și doctori, gata să apere 

pacea Bisericii, și a săpat în jurul ei când a 

eliberat-o de sub povara neliniștilor 

lumești. Nimic nu împovărează mintea 

mai mult decât preocuparea pentru 

lume și setea după bogăție ori putere. 

O pildă a acestei lucrări a Domnului se 

află în pericopa despre femeia care avea 

de optsprezece ani un duh de neputinţă şi 

care era gârbovă, de nu putea să se ridice 

în sus nicidecum. De fapt, sufletul ei era 

gârbovit, neavând harul dumnezeiesc, 

adică era plecat către foloasele 

pământești. Iisus a văzut-o și i-a vorbit, 

iar ea de-ndată a lepădat cele pământești. 

Cei de față la vindecare erau și ei 

împovărați de aceleași păcate, iar lor 

Iisus le-a spus următoarele cuvinte: veniţi 

la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi 

Eu vă voi odihni pe voi (Mt. 11, 28). 

Sufletul acelei femei a început să respire 

din nou și s-a înălțat precum o vie care a 

fost curățită și în jurul căreia a fost săpat 

pământul.    Sf. Ambrozie  -  ww.doxologia.ro/ 
 

 

Rușinea i-a năpădit pe cei care au gândit 

asemenea lucruri josnice, împiedicându-se 

de piatra cea din capul unghiului și 

sfărmându-se. Când s-au grăbit să 

îndrepte vasele cele stricate,  aceștia s-au 

ciocnit de Olarul cel înțelept și s-au 

împotrivit Taumaturgului. Nu au mai avut 

cuvânt de apărare. Fără a mai avea ce 

spune, s-au osândit pe ei înșiși. Au fost 

reduși la tăcere, neștiind ce să spună. 

Domnul le-a închis gurile îndrăznețe. 

Mulțimile care s-au împărtășit din minune 

se bucurau. Slava și măreția acestei lucrări 

a dat răspunsul fiecărei căutări și îndoieli 

a celor ce-L caută cu inimă curată. 

Sf. Chiril al Alexandriei - www.doxologia.ro 
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Duminica a 27-a după Rusalii 
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                                                      Programul săptămânii  5 decembrie  –  13  decembrie  2021 

 
Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie (Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor) – Pr.Ticu 

 17 - 19 - Vecernia şi acatistul Sf.Ierarh Nicolae  

Luni 8 - 12 - Sf.Liturghie ( Sf.Ierarh Nicolae ) – Pr.Ticu 

 17 - 19 - Vecernia şi acatistul Sf.Mc.Filofteea 

Marţi 8 - 12 - Sf.Liturghie ( Sf.Mc.Filofteea ) – Pr.Ticu 

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

Joi  - Program administrativ (zi liberă) 

Vineri 9 - 11 - Taina Sf.Maslu 

 17 - 18 -  Acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe  -  Pr.Ticu 

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

 17 - 18 - Vecernia duminicii a 28-a după Rusalii -  Pr.Dragoş 

Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie (Pilda celor poftiţi la Cină) –  Pr.Dragoş 

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului -  Pr.Dragoş 

   Duminică, 5 decembrie –  Sf.Cuv.Sava cel Sfinţit. 

               Luni, 6 decembrie – Sf.Ierarh Nicolae; 

                     Marţi, 7 decembrie – Sf.Mc.Filofteia de la Curtea de Argeş; 

                                    Joi, 9 decembrie – Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf.Ana; 

                                                      Duminică, 12 decembrie –  Sf.Ierarh Spiridon. 

      

                                  

                                                  

              

Hristos Se naște, măriți-L! Hristos din Ceruri, întâmpinați-L! Hristos pe pământ, înălțați-vă! Cântați Domnului tot 

pământul și cu bucurie lăudați-L, popoare, că S-a preamărit!                                                                Sf.Grigorie de Nazianz 
 

6 decembrie – Dinu Pillat (+ 6 decembrie 1975) a fost fiul poetului interbelic Ion Pillat și al pictoriței Maria Pillat. În 
anii 1940, a fost unul dintre asistenții profesorului George Călinescu la catedra de istoria literaturii române. A fost arestat de 

regimul comunist în 1959, alături de Constantin Noica și un grup important de intelectuali, printre care Alexandru 

Paleologu, Arșavir Acterian, Nicolae Steinhardt. Ei au fost implicați în cunoscutul proces "Noica-Pillat". Dinu Pillat a trecut prin 
penitenciarele Jilava și Gherla. În închisoare a rezistat datorită credinţei. După ce a ieşit din închisoare, el şi-ar fi dorit să intre 

într-o mănăstire precum Nicolae Steinhardt, care s-a botezat la îndemnul lui. Pentru că nu se putea desprinde de familie, i-a 

spus soţiei că doreşte să devină paznic într-o grădină publică. Vroia să stea departe de viaţa pe care a trăit-o. Nu a mai dorit să 
termine nici un roman. Îi era teamă ca familia să nu păţească ceva. S-a simţit foarte vinovat faţă de prieteni şi faţă de familie, deşi 

nu avea nici un motiv. El a spus că dacă ar putea scrie prin ce a trecut în detenţie ar trebui să fie un fel de Dostoievski. Primul 

lucru pe care a vrut să-l citească după eliberare a fost romanul "Amintiri din casa morţilor" scris de Dostoievski.  
Martirii luptei anticomuniste sunt uitaţi cu bună ştiinţă. Memoria este incomodă pentru cei care continua să se bucure 

de vechile favoruri. După ce tata s-a întors din închisoare s-a întâlnit pe stradă cu fostul său torţionar, care îl bătuse şi îl umilise 

groaznic. Tata i-a zis atât: "Te iert". Ulterior, torţionarul s-a sinucis. Probabil că rădăcinile acelei epoci sunt foarte puternice şi 
astăzi şi de asta se recurge la memorie atât de rar.                                                          Monica Pillat   www.fericiticeiprigoniti.net/ 

Luni, 6 decembrie – Sf.Ierarh Nicolae - Atunci când cineva are și dă milostenie, nu-ți poți da seama dacă are dragoste sau 

nu, căci se poate să dea nu din dragoste, ci să se descarce de niște lucruri. Când nu are și dă, atunci se vede dragostea lui. Cred, 

să presupunem, că am dragoste; Dumnezeu, ca să-mi încerce dragostea, îmi trimite un sărac. Dacă, de pildă, am două ceasuri, unul 
bun și unul stricat, și-l dau pe cel stricat săracului, înseamnă că dragostea mea este de calitatea a doua. Dacă am dragoste 

adevărată îl voi da pe cel bun săracului. Intră în lucrare atunci logica cea stricată și spunem: “Ce, să-l dau pe cel bun? Pentru el, 

care nu are nici un ceas, e bun și cel vechi”, și îl dau pe cel vechi. Dar când dai pe cel vechi, încă mai trăiește omul vechi în ține. 
Dacă dai pe cel nou, ești un om renăscut. Iar dacă le ții pe amândouă și nu dai nici unul, ești în stare de iad. 

În om există două bucurii. O bucurie atunci când ia, și o bucurie atunci când dă. Dar nu se compară bucuria ce-o simte 

cineva atunci când dă, cu bucuria ce-o simte atunci când ia. Omul, ca să-și dea seama dacă sporește corect duhovnicește, 
trebuie ca la început să cerceteze dacă se bucură când dă și nu când ia; dacă simte mâhnire când îi dau și bucurie când dă. 

După aceea, dacă lucrează corect duhovnicește, atunci când face vreun bine nu își mai aduce niciodată aminte de el, dar nu uită 

niciodată nici cel mai mic bine ce i s-a făcut. Cel ce ia ceva, primește bucurie omenească. Cel ce da primește bucurie 

dumnezeiască.        Cuv.Paisie Aghioritul: “DARUIREA CONTINE OXIGEN DUHOVNICESC”      www.cuvantul-ortodox.ro/ 

 

 
Marţi, 7 decembrie – Sf.Mc.Filofteia de la Curtea de Argeş  sau “Sfantulita“, cum este dezmierdată Mucenița de către 

poporul binecredincios ne este pildă de mare curaj, curaj luminat de Duhul, îndoit: odată pentru că a urmat poruncile 

Domnului până la capăt cu prețul vieții, încălcând “autoritatea” părintească, și a doua oară pentru că în fața răutății s-a 

păstrat blândă și nevinovată. Cu atât mai mult trebuie să înțelegem noi că nu găsim iertare în a da urmare în cele potrivnice 

lui Dumnezeu, chipurile din “smerenie”, autorităților false și nocive, fie ele părintești după trup sau formal 

“duhovnicești”, pentru că principiul fundamental pentru un creștin este cel enunțat de Sfântul Apostol Petru: “Trebuie să 

ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni”.  
Pentru  rugăciunile sfintei mucenițe Filofteia, Doamne Iisuse Hristoase miluiește-ne pe noi!        www.cuvantul-ortodox.ro/ 

 

 

 


