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Și când S-a apropiat Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum, cerșind. Si, auzind el mulțimea care trecea, întreba ce e 
aceasta. Și i-au spus că trece Iisus Nazarineanul. Și el a strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui David, fie-Ți mila de mine! Și cei 

care mergeau înainte îl certau ca să tacă, iar el cu mult mai mult striga: Fiule al lui David, fie-Ți mila de mine! Și oprindu-Se, 

Iisus a poruncit să-l aducă la El; și apropiindu-se, l-a întrebat: ”Ce voiești să-ti fac?” Iar el a zis: ”Doamne, să văd!” Și Iisus 
i-a zis: ”Vezi! Credinţa ta te-a mântuit”.                                                                                                         Luca 18, 35-42 

Eu simt două mari dureri pe care vreau să vi le pun la inima: 

dezrădăcinarea din Dumnezeu şi incapacitatea (omului) de a privi 
întregul existenţei. Dezrădăcinatul, sărmanul, trece în superficial şi 

incapacitatea de a privi întregimea existenţei: făptura întreagă, cu Ziditorul ei" 

spunea Pr. Galeriu şi mă regăsesc în durerile Părintelui. 

Întregirea, din punct de vedere al existenţei umane, presupune a vedea 

fiecare din noi cele două adevăruri: pe Dumnezeu şi creaţia văzută de 

care ar trebui să ne bucurăm. Suntem chemaţi să ne bucurăm aşa cum S-a 

bucurat Dumnezeu când a creat totul pentru noi, simţurile nefiind altceva 
decât "portiţe" care fac posibilă plinirea bucuriei. 

Vindecarea orbului din Ierihon este un gest "firesc" făcut de Hristos. 

De aceea venise printre noi, spre a vindeca neputinţa noastră şi a ne aduce la 
cunoştinţa Adevărului prin Lumina Lui, aşa că şi acest "fiu a lui Avraam" 

trebuia să se bucure! Iar ca bucuria să fie deplină, trebuia să-şi recapete 

vederea. Trebuia să vadă chipul lui Hristos, să ne amintim că suntem creaţi 
din lumină şi trebuie să trăim în Lumină "şi lumina întru întuneric luminează 

şi întunericul nu a cuprins-o" (Ioan 1,5 ). Neputinţa acesta este o consecinţă a 

alungării din Rai după păcatul strămoşilor, însă prin minunea făcută, Hristos 

tămăduieşte şi trupul, şi sufletul; trupul pentru că acum este întregit prin 
căpătarea vederii, iar sufletul prin izbăvirea de luptă cu gândurile ce înnegresc 

credinţă. Sufletul omului suferind este mereu împărţit între speranţă şi 

deznădejde; între dragoste şi ură; între acceptarea situaţiei şi refuzul de 
a trăi; între bucurie şi durere; între rai şi iad. 

Cu toate că din mila Domnului sunt întreg, slujind cu bucurie lui Hristos, în 

faţa unui astfel de om rămân mut! Mă aflu în imposilitatea de a vindeca, 
încerc să mângâi suferinţa rugându-mă, plângând în sinea mea. Şi uite cum o 

singură întâlnire poate fi prilej de a-mi vedea şi handicapul meu: nu pot 

vorbi! Sunt copleşit de situaţie, de om; dar nu de puţine ori întâlnim oameni 

cu diferite simţuri lipsă, dar care ne întăresc în credinţă, în dragoste, în rugăciune. 
De ce se nasc oameni orbi? De ce se nasc oameni cu diferite handicapuri? Nu ştiu, Domnul ştie! Dar să nu uităm că prin ei 

de multe ori se vede lucrarea Domnului în viaţa noastră, căci nu sunt părăsiţi, ci din contră, sunt mult mai ocrotiţi. Sunt 

cazuri de oameni ce şi-au pierdut vederea, dar au slujit lui Dumnezeu cu credinţă, rugându-se că cei credincioşi să aibă bucurie, 
vorbind despre frumuseţea Raiului (Pr. Teofil Părăian); oameni care au cântat bucurându-ne cu melodii ce ne-au înfrumusețat 

viaţa (Ray Charles, Bach care din cauza unor intervenţii chirurgicale greşite îşi pierde vederea în ultimii ani de viaţă, fără a 

înceta a slăvi pe Domnul prin muzică); oameni care ne-au învăţat să vedem pe Dumnezeu atunci când noi priveam păcatul. 

Dar noi cei care vedem, la ce ne uităm? Noi cei care suntem întregi trupeşte, încotro ne îndreptăm privirea? Vedem 
făptura întreagă cu Ziditorul ei? Sau am rămas pironiţi cu ochii pe strălucirea orbitoare a lucrurilor lumeşti, fiind copleşiţi de o 

frumuseţe ce ne îndeamnă să păcătuim? Uitând că toate erau "bune foarte" (Fac. 1, 8), iar acum sunt denaturate prin 

întrebuinţarea greşită pe care suntem îndemnaţi să o facem? Fă-ţi timp să vezi! 

Arhim. Siluan Vișan – www.crestinortodox.ro 

Care erau deci virtuțile acestui orb? Credința tare în Dumnezeu și rugăciunea lui stăruitoare. Aceste două virtuți l-au 

vindecat și l-au făcut ucenic al lui Hristos. Pe acestea să le dobândim și noi, frații mei, dacă vrem să ne mântuim și să facă 

Domnul milă cu noi. 
Deci să avem în suflet credință curată, puternică, ortodoxă, așa cum aveau mamele și înaintașii noștri. Credința noastră să 

nu fie îndoielnică, șovăitoare și fățarnică, cum sunt mulți dintre creștinii care cred numai cu gura și la biserică vin doar la 

Sfintele Paști și când au vreo înmormântare în familie, iar acasă abia fac câteva cruci și zic "Tatăl nostru" seara și dimineața. 
Ce minuni poate să facă o asemenea credință? Iată de ce Dumnezeu nu ne împlinește multe din cererile noastre. 

Părintele Ilie Cleopa - www.crestinortodox.ro 
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"În trecerea grăbită prin lume către veci, 

Fă-ţi timp: 
...măcar o clipă, să vezi pe unde treci! 

...să vezi durerea şi lacrima arzând 

...să poţi, cu milă, să te alini oricând! 

...pentru-adevaruri şi adâncimi de vis, 

...pentru prieteni, cu sufletul deschis! 

...să vezi pădurea, s-asculţi lângă izvor, 

...s-asculţi ce spune o floare, un cocor! 

...pe-un munte seara, stând singur să te rogi, 

...frumoase amintiri, de unul să invoci! 

...să stai cu mama, cu tatăl tău - bătrâni. 

...de-o vorbă bună, de-o coajă pentru câini. 

În trecerea grăbită prin lume către veci, 

...măcar o clipă să vezi pe unde treci! 

...să guşti frumosul din tot ce e curat, 

...că eşti de multe mistere-nconjurat! 

...cu orice taină sau adevăr să stai, 

...căci toate-acestea au inimă, au grai! 

...s-asculţi la toate, din toate să înveţi, 

...să dai vieţii adevăratul sens! 

...ACUM! 

Să ştii: zadarnic ai să plângi, 
Comoara risipită a vieţii, n-o mai strângi!" 

Rudyard Kipling - https://doxologia.ro 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

                                                      Programul săptămânii  23  ianuarie  –  30  ianuarie  2022 

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

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului –  Pr.Dragoş 

Luni 17 - 18 - Acatistul Sf.Grigorie Teologul –   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 - Acatistul Sf.Cuv.Efrem Sirul –  Pr.Dragoş 

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

 17 - 19 - Vecernia şi Acatistul Sf.Trei Ierarhi 

Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie ( Duminica lui Zaheu; Sf.Trei Ierarhi ) –  Pr.Ticu 

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului –   Pr.Ticu 

   Luni, 24 ianuarie – Sf.Cuv.Xenia din Roma; Sf.Cuv.Xenia din Petersburg; 

   Marţi, 25 ianuarie – Sf.Ier.Grigorie Teologul; Sf.Ier.Bretanion; 

    Miercuri, 26 ianuarie – Sf.Ier.Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei; 

   Joi, 27 ianuarie – Aducerea moaştelor Sf.Ioan Gură de Aur; 

   Vineri, 28 ianuarie – Sf.Cuv.Efrem Sirul, Isac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul; 

   Duminică, 30 ianuarie  - Sf.Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan; 

 

      

                                  

                                                  

              

  Vineri, 28 ianuarie – Sf.Cuv. Isac Sirul (640 – + 700) 
 “Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, … primește lacrimile mele. Cu pătimirile Tale vindecă patimile mele, cu 

rănile Tale tămăduiește rănile mele, cu sângele Tău curățește sângele meu și pătrunde-mi trupul cu mireasma trupului Tău, celui 

de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul mă adapă. Trupul Tău 
întins pe cruce să întindă către Ține mintea mea cea trasă-n jos de către diavoli. Capul Tău, pe care L-ai aplecat pe cruce, să înalte 

capul meu pălmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de necredincioși pe cruce, să mă tragă spre Ține din prăpastia 

pierzării, precum preasfânta gură Ta a făgăduit. Fața Ta, cea batjocorită cu palmuiri și scuipari, să umple de strălucire fața mea 

cea întinată în fărădelegi. Sufletul Tău, pe care L-ai dat Tatălui când erai pe cruce, să mă povățuiască spre Ține prin darul Tău. 

Nu am inima îndurerată ca să Te caut, nu am pocăința și nici umilința care-i întoarce pe fii la moștenirea lor, nu am lacrimi 

mângâietoare, Stăpâne. Intunecatu-s-a mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre Ține cu durere. Răcitu-s-a inima mea 
de-atâtea ispite și nu poate să se-nfierbânte cu lacrimile dragostei de Ține. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeule, vistierul 

bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inima îndurerată ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta; căci fără de 

Ține mă voi înstrăina de tot binele.  Dă-mi așadar, Bunule, darul Tău. Tatăl, Carele mai înainte de veci Te-a născut din sânurile 

Sale cele mai presus de timp, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, nu mă părăsi; am ieșit de la Ține, 

ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta. Numără-mă între oile turmei Tale celei preaalese. Hrănește-mă împreună cu ele, 

din verdeața dumnezeiestilor Tale Taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și într-însa se vede strălucirea descoperirilor 

Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce S-au ostenit pentru Ține în necazuri și în tot felul de chinuri. Acestei 

străluciri mă învrednicește și pe mine, nevrednicul, cu darul și cu iubirea Ta de oameni, in vecii vecilor. Amin”. 

 

 

Luni, 24 ianuarie – Sf.Cuv.Xenia din Petrersburg a fost soţia unui ofiţer de armată, Andrei Fedeorovici Petrov. Ea a devenit 
văduvă la vârsta de 26 de ani când soţul său a murit brusc, la o petrecere. Ea a plâns moartea soţului ei, şi în special pentru că 

el a murit fără spovedanie şi împărtăşanie. Din acel moment, Xenia şi-a pierdut interesul pentru lucrurile lumeşti şi a urmat 

calea grea a nebuniei pentru Hristos. Ea a început să îmbrace hainele soţului ei şi să insiste să fie numită Andrei. Ea le-a spus 
oamenilor că ea a murit, nu soţul ei. A abandonat felul ei de viaţă anterior şi a trăit o renaştere spirituală. În curând, ea nu a mai 

avut nimic pentru ea, aşa că a început să se plimbe prin zona săracă a Petersburgului, fără un loc unde să îşi culce capul. După un 

timp, Sfânta Xenia a părăsit Petersburgul pentru 8 ani. Se crede că a fost în pelerinaj la locurile sfinte din întreaga 
Rusie. Sfânta Xenia s-a întors până la urmă în Petersburg unde îşi băteau joc de ea şi o insultau pentru comportamentul ei straniu. 

Când accepta bani de la oameni, primea doar monede mici, pe care le folosea să ii ajute pe săraci. Îşi petrecea nopţile în 

rugăciuni, fără să doarmă, pe un câmp din apropierea oraşului. Sfânta Xenia a trăit cam 45 de ani după moartea soţului ei, şi 
a plecat la Domnului la vârsta de 71 de ani. Prin anii 1820, oamenii făceau pelerinaj la mormântul ei, să se roage pentru sufletul 

ei şi să o roage să se roage lui Dumnezeu pentru noi. Atât de mulţi vizitatori luau pământ din mormântul ei, încât trebuia să  fie 

înlocuit în fiecare an. Mai târziu a fost construită o capelă pe mormântul ei.                   www.cuvantul-ortodox.ro/ 

 

Vineri, 28 ianuarie – Sf.Cuv.Efrem Sirul (306  - 373) 
Poticnitu-te-ai, deşteaptă-te; ai căzut, scoală-te; roagă-te şi cere; cazi, năzuieşte, caută pe Cel ce voieşte să te mântuiască, 

trezeşte-te, ca să nu cazi iarăşi, iar de vei şi cădea, să te scoli din nou. Doborât fiind, îndreptează-te, iar de ai greşit, întoarce-te. 

Iar după ce te-ai vindecat, poartă-te sănătos totdeauna, şi dacă te-ai mântuit, fereşte-te de boala de care ai fost biruit, ca să nu te 
ardă focul pe care abia l-ai stins. Să nu cazi în spurcăciunea din care te-ai ridicat. Să nu te asemeni porcilor, care se bucură de 

spurcăciune. Să nu te asemeni câinilor, care îşi mănâncă murdăriile. Că nimeni după ce se spală şi iarăşi aleargă la 

spurcăciune, nu se face curat.                                                                                                                      www.cuvantul-ortodox.ro/ 


