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„Intrând într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi care stăteau departe, Şi care au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, 

Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi! Şi văzându-i, El le-a zis: Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au 

curăţit. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa la pământ 

la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean. Şi răspunzând, Iisus a zis: Au nu zece s-au curăţit? Dar cei 

nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt neam? Şi i-a zis: 

Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit.”                                                                                                      (Luca 17, 12-19) 

Sfânta Evanghelie ce s-a citit astăzi este o Evanghelie mustrătoare la adresa noastră, la adresa tuturor, a tuturor 
oamenilor din toate timpurile. La care creştin ne putem noi gândi că ar fi fost el de ajuns de recunoscător pentru 

binefacerile primite de la Dumnezeu? Binefacerile ştiute, văzute, dar mai ales binefacerile neştiute, nevăzute, neînţelese 

uneori. 
Unde sunt cei care au simţit ajutorul lui Dumnezeu? De unde vine mulţumirea, recunoştinţa? De la cine nu te aştepţi. Şi 

Mântuitorul Hristos a primit recunoştinţă, mulţumire pentru binefacerea făcută, numai de la unul din cei zece şi acesta era 

străin de neamul evreiesc, străin de Lege, străin de Dumnezeu. Era şi el lepros, într-adevăr, alături de ceilalţi. Dar ca gândire, 
ca pregătire, ca inimă, ca neam, ca şi credinţă, „nu le avea cu astea”. Dar, pentru că a primit binefacerea de la Dumnezeu, s-a 

întors şi I-a mulţumit. Mântuitorul Hristos zice: „Numai unul s-a vindecat? Oare nu 10? Ceilalţi nouă unde sunt?”. 

Întrebarea aceasta mereu o punem şi noi. Aici, în biserică, ..., numai cei de faţă s-au botezat? Numai cei prezenţi? Ceilalţi, 

care sunt acum la casele lor, ei nu s-au botezat? Numai atâtea familii avem noi? Unde sunt celelalte familii cununate, unite 
de Hristos, prezent la masa de Cununie a lor? Unde sunt? Iată lipsa de recunoştinţă! Dar câţi am fost vreodată bolnavi sau în 

vreo nevoie şi Dumnezeu ne-a ajutat şi am şi simţit ajutorul Lui? Unde suntem, ca să-I mulţumim? 

De aceea, am spus că Evanghelia ce s-a citit astăzi este o Evanghelie mustrătoare pentru nerecunoştinţă. A venit Hristos 
în iesle, a venit binevoitor, a venit smerit; şi n-am fost recunoscători pentru pogorârea Lui, pentru deşertarea Lui de slavă. 

Închipuiţi-vă un împărat, cu toate bogăţiile, cu toate hainele, cu toată strălucirea. Şi închipuiţi-vă că lasă toate şi vine la noi, 

desculţ, îmbrăcat modest. Să fim recunoscători împăratului că a venit aşa la noi. Şi aşa a venit Împăratul împăraţilor, Iisus 

Hristos. „Recunoştinţa este floare rară” zice un proverb. Ştiţi că există o floare foarte rară la noi, se numeşte floarea-de-colţ. 
Nu numai că-i rară, dar se şi găseşte greu, numai pe stânci. Recunoştinţa este ca floarea asta. Se găseşte şi greu şi e şi rară 

 Să mulţumim şi pentru cele bune şi pentru cele rele. Să fim recunoscători şi unul altuia, pentru că avem în viaţă 

nevoie unul de altul. Să fim recunoscători sfinţilor, pe care i-am tot rugat ca să intervină la Dumnezeu pentru noi, 
nevrednicii. Să fim recunoscători Maicii Domnului, care pururea se roagă şi intervine pentru noi. Să fim recunoscători pentru 

binefacerile date de Dumnezeu, dar şi pentru cele rele pe care le-a permis Dumnezeu asupra noastră. De ce? Pentru că şi 

acestea ne sunt de folos. 
Uneori avem pagube, uneori avem pierderi, uneori ne mor animalele, uneori vine apa peste noi, alteori se dărâmă munţii peste 

noi, alunecă satele. Aţi auzit toate acestea. Să fim recunoscători şi pentru acestea, pentru că nu ştim prin acestea ce a 

rânduit Dumnezeu pentru noi. Când ne mor animalele să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru că în felul acesta El ne-a 

pus pe noi la canonul pe care n-am vrut să-l facem. A terminat avantajul nostru, munca noastră, pentru că n-am fost milostivi. 
Hristos a dat, dar şi cere. Iată că, în Biserică, la Iisus Hristos, întâlnim şi lucruri contradictorii. Hristos este piatră de 

sminteală. El a venit şi a adus altceva în lume. El a venit şi a zis: „Îţi trage cineva o palmă? Întoarce şi obrazul celălalt. Îţi 

greşeşte fratele tău? Mustră-l, nu-l omorî!”. El a venit şi a făcut o revoluţie. 
De aceea, cele ce El a propovăduit nu întotdeauna ni se par logice. De ce? Pentru că El a dat, dar şi cere. A dat Sângele Său  şi 

cere şi micul nostru efort: prezenţa noastră la mereu jertfa Lui, Sfânta Liturghie. Încercând să credem că de azi înainte vom fi 

recunoscători, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea această putere, să zicem şi „Doamne, Îți mulţumesc!”, nu numai 
„Doamne, dă-mi!”. Să zicem: „Doamne, dacă Tu crezi, mai şi ia-mi, nu numai dă-mi. Poate eu nu ştiu cum e mai bine. Fă 

Tu cum e mai bine!”. Amin.                                                                               Pr. Constantin Tănase – www.doxologia.ro 

De ce Hristos nu a spus: „Voiesc, fiți curăţați!” (Luca 5, 13), așa cum a făcut cu celălalt lepros, în loc să le poruncească să 

se arate preoților? Pentru că Legea aşa poruncea celor ce se vindecau de lepră (Levitic 14, 2). Le poruncea să se arate preoților 
și să aducă jertfă pentru vindecarea lor. Hristos le-a poruncit să meargă, curățiți deja fiind, ca să aibă și mărturia 

preoților, a mai-marilor evreilor și întotdeauna pizmași pe slava Domnului. Aceștia au mărturisit că în chip minunat și 

nesperat au fost sloboziți de necazul lor de către Hristos, Care a voit să-i vindece. Hristos nu i-a vindecat îndată, ci i-a trimis 
mai întâi la preoți, pentru că ei cunoșteau când cineva era bolnav de lepră și tot ei cunoșteau când cineva este vindecat. 

Sfântul Chiril al Alexandriei -  www.doxologia.ro 

Să ne punem o întrebare fundamentală: cine ne-a dat nouă drepturile si binele vieţii? Iar de aflăm raspunsul, să ne 

întoarcem şi să mulţumim, fără a uita vreodată cuvintele lui Alphonse de Lamartine: “Recunoştinţa nu se prescrie niciodată, 

dacă memoria e bună şi inima e dreaptă”.                                                    Pr. Eugen Tanasescu – www.crestinortodox.ro 
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                                                      Programul săptămânii  16  ianuarie  –  23  ianuarie  2022 

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

 12 - 13 - ALEGERI de noi membri ai Consiliului şi Comitetului Parohial 

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

Luni 17 - 18 - Acatistul Sf.Antonie cel Mare –  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 - Acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe – Pr.Ticu 

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

 17 - 18 - Vecernia duminicii a 31-a după Rusalii – Pr.Dragoş 

Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea orbului din Ierihon) – Pr.Dragoş 

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului –  Pr.Dragoş 

   Luni, 17 ianuarie – Sf.Cuv.Antonie cel Mare; 

   Marţi, 18 ianuarie – Sf.Ier.Atanasie şi Chiril, Arhiepiscopii Alexandriei; 

    Miercuri, 19 ianuarie – Sf.Cuv.Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul; 

   Joi, 20 ianuarie – Sf.Cuv.Eftimie cel Mare; 

   Vineri, 21 ianuarie – Sf.Cuv.Maxim Mărturisitorul; 

   Duminică, 23 ianuarie  - Sf.Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic; 

 

      

                                  

                                                  

              

Luni, 17 ianuarie – Sf.Cuv.Antonie cel Mare -  șezând odată în pustie, a venit în lenevie și în multă întunecare de gânduri și 

zicea către Dumnezeu: Doamne, voi să mă mântuiesc și nu mă lasă gândurile. Ce voi face în scârba mea? Cum mă voi 

mântui? Și, sculându-se puțin, a ieșit afară și a văzut odată pe cineva ca pe sine șezând și împletind o funie, apoi sculându-se de 

la lucru și rugându-se, și iarăși șezând și împletind funia; apoi iarăși sculându-se la rugăciune. Acesta era îngerul Domnului, 
trimis spre îndreptarea și întărirea lui Antonie. Și a auzit pe înger zicând: așa fă și te mântuiește. Iar el auzind aceasta, a luat multă 

bucurie și îndrăzneala și făcând așa se mântuia.                                         Munceşte şi te roagă! 

 

"Precum trupul 

murind se desparte 

de toate lucrurile 
vieții, la fel și mintea 

murind, când ajunge la 

culmea rugăciunii, se 
desparte de toate 

cugetările lumii. De nu 

va muri cu această 

moarte, nu poate să 

afle și să trăiască cu 

Dumnezeu."  
 

Sf.Maxim Mărturisitorul 
 (580 – 662) 

 

                             Pustia care a îmbrăţişat lumea                                        Pr. lect. dr. Marian Mihai              https://ziarullumina.ro/ 
 Cât de frumoasă este luna ianuarie, o lună prin care intrăm într-un an nou, o lună împodobită cu mulţi sfinţi mari care au 

împlinit cea mai mare poruncă: „L-au iubit pe Dumnezeu cu tot sufletul lor“! În afară de praznicele mari închinate Mântuitorului 

Hristos (Tăierea Împrejur şi Botezul Domnului), calendarul creştin îmbrăţişează în această lună pe marii sfinţi ai Bisericii care au 
ales ca loc de mântuire pustia, precum şi pe mari teologi ai Bisericii noastre, cum sunt Sfinţii Trei Ierarhi.  

Dacă ne gândim la Sfântul Teodosie cel Mare, Sfântul Pavel Tebeul, Sfântul Antonie cel Mare, Sfinţii Atanasie şi Chiril, 

Sfântul Macarie Egipteanul, Sfântul Eftimie cel Mare, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Efrem Sirul, atunci ne 
gândim la o viaţă petrecută în pustie, departe de lume. Cei mai mulţi dintre aceştia şi dintre monahii care au ales ca vieţuire 

singurătatea s-au nevoit în pustietăţile Egiptului, leagănul vieţii monahale. Istoria monahilor din Egipt, fuga lor în pustiu, este 

legată şi de cercetarea acestor locuri de Pruncul Iisus. Aici s-a refugiat Mântuitorul Hristos din cauza prigoanei lui Irod, aici 
Iosif şi Maria au găsit linişte şi siguranţă din calea prigonitorilor. 

În perioada de pruncie a Bisericii exista o căutare a lui Dumnezeu din partea oamenilor, altfel decât a creştinilor noştri. 

Omul căuta desăvârşirea. Era credincios în cunoaştere şi căutarea adevărului, iar întreaga lui viaţă se rezuma la rugăciune şi 

la contemplarea lui Dumnezeu, chiar dacă ducea povara grijilor familiale. La prima vedere, pentru societatea contemporană, 

alegerea acestor sfinţi de a se nevoi în pustie pare absurditate, înseamnă o fugă de aproapele, pare o neimplicare faţă de societate 

şi civilizaţie. Ei s-au retras în pustie pentru a purta război cu vrăjmaşul pe tărâmul lui (se ştie că locul de sălăşluire a 
vrăjmaşului este pustia) în lipsă, strâmtoare, nevoinţe aspre printr-un angajament total la dobândirea comuniunii cu Hristos, 

angajament care pare pentru noi, cei de azi, fanatism.  Încercarea vrăjmaşului de a-i alunga din locurile de sihăstrie se făcea din 

teama ca nu cumva să se umple de sihăstrii pustia. Este uimitor şi vrednic de admiraţie să-i vedem pe monahii risipiţi în 

pustietate petrecând în nevoinţă şi rugăciune şi aşteptând pe Hristos precum copiii aşteaptă pe ai lor părinţi.  

Nu au fugit de oameni, printr-o stare de indiferenţă faţă de ei, ci au fugit de deşertăciunea lumii şi au îmbrăţişat 

omenirea în rugăciunea lor neîncetată. Prin ei dăinuieşte lumea şi datorită lor Dumnezeu poartă de grijă omenirii, căci s-
au făcut mijlocitori pentru întreg neamul omenesc şi sunt de-a pururi rugători înaintea scaunului Sfintei Treimi. În pustiul spiritual 

din această lume modernă care nu oferă pelerinilor rătăcitori prin viaţă nimic altceva decât nisipul deşertăciunilor, răscolit şi 

răscolitor de patimi pe care nimeni nu-şi poate zidi temeinic şi pentru veşnicie casa sufletului său, viaţa Părinţilor, cuvintele lor 
presărate cu zgârcenie, apoftegmele lor ziditoare reprezintă glăsuiri ale lui Dumnezeu în „pustiul de azi“ în care oamenii sunt 

chemaţi la pocăinţă: „Pocăiţi-vă..!“ Cuvintele lor, din care ne hrănim astăzi, sunt „mere de aur într-un coşuleţ de argint“, aşa sunt 

numite cuvintele lor cu putere multă strânse în colecţia apoftegmelor pe care le găsim în Pateric.  

Patericul egiptean cuprinde cuvinte folositoare 
ale monahilor care s-au nevoit în principal în pustiul 
Egiptului în diferite forme de viață monastică, fie în 

completă pustnicie, fie în așezări 
monastice precumSchitia, lavra Nitria sau schituri. 

 

Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să 

fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al 

Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.      (Rugăciunea  I  de dimineaţă a Sf.Macarie cel Mare) 

 


