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 I 
 

„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) 

"Oare nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slava lui Dumnezeu decât numai 

acesta, care este de alt neam?". Oare aceste cuvinte ne dezvăluie o profundă dezamăgire pe care a simţit-o Mântuitorul 

pentru neamul omenesc? 

Aşadar, sentimentul cu care ar fi bine să stăm întotdeauna în faţa Lui Dumnezeu este recunoştinţa. Vă rog, să se 

cerceteze fiecare pe sine şi să-şi deschidă ochii sufletului pentru a vedea cu ce sentiment Îl întâmpină în viaţa de zi cu zi: 

recunoştinţa sau nerecunoştinţa? Iar dacă luăm minunea de astăzi ca un "sondaj" a stării în care se află omul, atunci 

rezultă că 90% dintre noi sunt nerecunoscători! Doar 10% mulţumesc şi dau slavă Lui Dumnezeu pentru minunile din viaţa lor. 

Din păcate "mai mult iubeşte binefăcătorul pe cel ce-l miluieşte, decât cel miluit pe binefăcătorul său" spunea Aristotel şi 

iată cum adevărul pentru încă o dată iese la iveală: mai mult ne iubeşte Dumnezeu decât Îl iubim noi pe El. Ne iubeşte, ne 

miluieşte, ne vindecă, ne ajută în tot ceasul, ne binecuvântează; iar noi adesea suntem nemulţumiţi. De multe ori mă gândeam 

că singura unitate de măsură pentru credinţă sunt mulţumirea şi recunoştinţa ce izvorăsc din sufletul tău în fiecare zi.  

Această recunoştinţă este sentimentul divin ce ar trebui să caracterizeze omul. Cu cât omul este mai recunoscător, cu 

atât este mai aproape de Dumnezeu. "Recunoştinţa este memoria inimii" (Balzac), şi astfel dai întâietate inimii în viaţa ta. 

Dând întâietate inimii, vei ajunge să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, şi aşa vei 

împlini îndemnul Lui. 

"Recunoştinţa este o datorie pe care fiecare o are, dar nimeni nu are dreptul să o ceară" scria Jean-Jacque Rousseau, iar 

noi suntem mereu dezamăgiţi şi revoltaţi de nerecunoştinţa şi nemulţumirea celor pe care i-am ajutat!. Este adevărat că doare, 

dar aceasta nu este o durere care te ajută, ci dimpotrivă, te opreşte de la faptele bune. Dacă şi Mântuitorul ar fi făcut la fel, 

atunci după această minune cu leproşii şi până în zilele noastre, nu ar mai fi făcut nicio altă minune. Ne-ar fi părăsit de tot. Dă-

ne Doamne putere să urmăm exemplul Tău! 

Nerecunoscătorul este un om mândru, prin urmare nemulţumit întotdeauna, care nu participă în niciun fel la darul vieţii. 

Mai simplu, nu ştie să trăiască! El are impresia că ştie, însă scopul vieţii nu este să-ţi slujeşti ţie, ci să-i dai slava Lui 

Dumnezeu. Are Dumnezeu nevoie de aceasta slavă? În niciun caz! Însă în felul acesta - dând slavă Lui - înveţi să fii 

mulţumit cu ceea ce ai, fiind mulţumit devii recunoscător, devenind recunoscător te vei întări în credinţă, iar credinţa 

te va mântui: "Ridică-te şi du-te! Credinţa ta te-a mântuit!". 

Un proverb grecesc spune că "facerea de bine nu poate schimba firea omului", dar aş vrea să cred că o poate demasca! Şi 

odată demascată, îndată ce omul are prilejul de a se vedea pe sine cu părţile cele bune sau rele, atunci nu este nevoie decât de o 

decizie: "Vreau să mă schimb! Doamne ajută-mă!". Nu cred că există om ce nu a schimbat cel puţin o dată-n viaţa sa 

comportamentul său, sau cel puţin modul de a gândi. Aşa că fiecare ocazie de a mulţumi celor ce ne-au ajutat sau ne ajută, este 

o posibilitate de a demonstra că suntem un suflet nobil. "Nerecunoştinţa este întotdeauna un fel de slăbiciune; nu am văzut 

niciodată oameni competenţi să fi fost nerecunoscători" (Goethe). Vrei să fii un suflet nobil sau un om plin de slăbiciuni? 

Şi revin la începutul acestor rânduri "dar nu acesta este scopul final" al lui Iisus Hristos. Toate cele propovăduite, toate cele 

înfăptuite de El pe acest pământ nu au avut alt scop decât ca noi să slăvim pe Tatăl nostru Cel Ceresc. Tot ceea ce 

facem să fie spre slava Lui! Cred şi mărturisesc că de va face tot omul fapte bineplăcute Lui prin care să-I fie slăvit Numele 

Său cel Sfânt, se află pe calea mântuirii indiferent de "neputinţele sufleteşti" cu care se simte împovărat. Haideţi să trăim 

căutând prilejuri prin care aproapele nostru să dea slavă lui Dumnezeu, să ajutăm pe cei care nu văd prezenţa Lui în lume, să 

vadă motivul pentru care să-I dea slava Lui. Căci fiecare din noi, cel puţin o dată-n viaţă a întâlnit un om care l-a ajutat şi a zis: 

"Slavă Ţie Doamne că mai există astfel de oameni!". Iar când faceţi binele, mulţumiţi-vă cu acesta, nu căutaţi slava 

voastră precum nici Hristos nu a căutat slava Sa! 

"Credinţa se naşte din recunoştinţă. O minte recunoscătoare aşteaptă în permanenţă lucruri bune, iar aşteptarea devine 

credinţă. Reacţiunea recunoştinţei asupra minţii omului produce credinţa, şi fiecare val de mulţumiri şi recunoştinţa măresc 

credinţa" (Wallace D. Wattles).                                                                               Arhim. Siluan Vişan – crestinortodox.ro 
 

O interesantă şi sugestivă istorioară ne spune că Dumnezeu a chemat odată la masă toate virtuţile: Bunătatea, Simplitatea, 

Adevărul, Credinţa, Dragostea, Speranţa, Mila, Bunul-simţ, Delicateţea, Generozitatea, Smerenia etc. Astfel, răspunzând 

invitaţiei, s-au arătat pline de bună-cuviinţă, se recunoşteau şi stăteau de vorbă ca bune prietene. Două, însă, cu toate că erau 

aşezate alături, nu vorbeau între ele. Deloc. Acestea erau Binefacerea şi Recunoştinţa. Le-a întrebat Dumnezeu: „Voi de ce 

tăceţi?“. „Nu ne cunoaştem - au răspuns -, nu ne-am întâlnit niciodată până acum!”. 

Prof. Univ. Vasile Gordon – crestinortodox.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                         Programul săptămânii  20  ianuarie  –  27  ianuarie  2019 

Duminică       20  ianuarie            8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea celor 10 leproşi)  – Pr.Dragoş 

Duminică       20  ianuarie         17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

Luni                21  ianuarie         17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş 

Marți              22  ianuarie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri         23  ianuarie          9 – 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Joi                   24  ianuarie  -  

Vineri             25  ianuarie          9 – 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri             25  ianuarie         17 - 18 - Slujba acatistului – Pr.Dragoş 

Sâmbătă         26  ianuarie           8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoş 

Sâmbătă         26  ianuarie 17 – 18 - Vecernia Duminicii a 31-a după Rusalii – Pr.Ticu 

Duminică       27  ianuarie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea orbului din Ierihon)  – Pr.Ticu 

Duminică       27  ianuarie 17– 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

 

                                                 „Follow your dreams” și criza vocațiilor          de   Cătălin Sturza                       

Dacă există un mesaj comun pe care îl transmit nenumărate filme, seriale și hit-uri din ziua de astăzi, acesta este „follow 

your dreams” (urmează-ți visurile). Un mic slogan ca un răvaș chinezesc din prăjiturelele de Anul Nou. […] 

Care este problema cu „follow your dreams”? Aparent, acest slogan ne spune că orice puștan care abandonează școala 

poate să devină Bill Gates, dacă își urmează visul, și că orice adolescentă în teniși poate să devină regina-consoartă a Angliei 

dacă nu-și abandonează aspirația arzătoare. Este de ajuns să îți dorești orice suficient de tare, și poți face fix orice. La fel ca în 

filmele hollywoodiene de Crăciun, unde fetele nonconformiste primesc prin căsătorie importante titluri nobiliare, pentru că 

acesta e „visul lor”. Dar realitatea este ușor diferită de ceea ce ne arată răvașele chinezești și filmele hollywoodiene. 

„Follow your dreams” reflectă confuzia zilelor noastre în ceea ce privește problema căutării și a găsirii vocației - una 

dintre problemele cele mai grave cu care se confruntă societatea secularizată de astăzi. Filosofia societății noastre este 

chiar aceasta: oricine poate să fie orice și să facă orice, cu condiția să își dorească suficient de tare. Această filozofie 

reprezintă o răsturnare programatică a viziunii pe care a fost construită societatea creștină timp de 2.000 de ani. 

Viziunea creștină este aceasta: fiecare om este înzestrat de Creator cu anumite daruri - cu un talent sau cu o serie de 

talente, pe care omul este dator să le dezvolte. Aceste talente îl fac potrivit pentru un anumit loc în societate. Definiția 

fericirii este aceasta: omul potrivit la locul potrivit. Altfel spus, fiecare dintre noi va fi fericit în măsura în care își va 

descoperi talentul sau talentele, le va cultiva și va excela în domeniul potrivit fructificând pentru sine și mai ales pentru 

semeni talanții dăruiți de Creator. Un fermier muncitor va fi fericit atunci când va avea grijă de propria fermă; un fermier bun 

va fi nefericit sau neîmplinit, chiar dacă își va „urma visurile” și va reuși să ajungă ministru de externe. Mai mult, atunci când 

cineva ocupă un loc în societate cu care este nepotrivit, acest lucru va fi vizibil - și pentru el, dar și pentru lumea în care se 

mișcă. De exemplu, un ministru care nu are înzestrare pentru această misiune va gafa lamentabil, iar acest lucru va fi evident 

pentru toți cei din jur. 

Care sunt semnele că ai o anumită vocație? Primul este ușurința în deprinderea și practicarea anumitor calități. De 

pildă, un scriitor sau un eseist are o mare ușurință în mânuirea cuvintelor, iar înzestrarea aceasta se manifestă, de regulă, destul 

de devreme. Același scriitor ar putea, pe de altă parte, să fie total lipsit de ureche muzicală. Dacă el va încerca să fie un pianist 

de concert, va fi un pianist slab sau cel mult mediocru, indiferent cât de mult s-ar strădui. Un alt semn este o ușurință în a-și 

asuma propriul rol sau propria menire. „Omul potrivit la locul potrivit”. 

      „Follow your dreams” înseamnă să îți alegi un rol în funcție de niște beneficii exterioare - de pildă, mă atrag celebritatea, 

banii sau puterea, care vin la pachet cu respectivul rol. Alegerea o facem după ambalaj, fără a identifica sau a ține cont de 

înzestrările naturale, primite de la Creator. Iar aceasta este chiar definiția ratării. Ratare care este un simptom al crizei 

sau al dezordinii vocațiilor, un adevărat flagel al societății de azi. […]                                                        http://ziarullumina.ro 

 

 

 Luni, 21 ianuarie – Sf.Cuv.Maxim Mărturisitorul; 
          Miercuri, 23 ianuarie – Sf.Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic;  

                Joi, 24 ianuarie – Sf.Cuv.Xenia; 

                      Vineri, 25 ianuarie – Sf.Ier.Grigorie Teologul; Sf.Bretanion, Ep.Tomisului;  

                                   Sȃmbătă, 26 ianuarie – Sf.Ier.Iosif cel Milostiv, mitropolitul 

Moldovei; 

                                               
Miercuri, 23 ianuarie – Sf. Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic au specificat fără ambiguități în Canonul 82 că 

Mântuitorul Hristos nu poate fi reprezentat în icoane decât prin redarea chipului Său omenesc, dat fiind că, la vremea 

respectivă, existau unele picturi bisericești unde, în centru, se regăsea un miel. “Orânduim ca de acum înainte Hristos 

Dumnezeul nostru, Mielul care a ridicat păcatul lumii, să fie reprezentat și în icoane după chipul Său cel omenesc în locul 

vechiului miel, pentru ca înțelegând prin aceasta măreția lui Dumnezeu Cuvântul, să fim îndrumați și spre aducerea aminte 

de petrecerea Lui în trup, de patima Sa și moartea Sa mântuitoare, și de răscumpărarea lumii, care s-a făcut prin 

aceasta” Iată cum, printr-o fină trasare a două principii-cheie, rezultă o primă delimitare a canonului iconografic privitor la 

reprezentarea lui Hristos în icoană. Primul principiu-cheie este că Persoana (Hristos cel întrupat) este mai presus de 

simbol (mielul). Cu toate că simbolurile Legii Vechi, cortul mărturiei sau chivotul Legii, au continuat și continuă să fie 

reprezentate în pictura bisericească, totuși, Hristos Cel întrupat nu mai poate fi reprezentat sub forma prefigurărilor simbolice ale 

Vechiului Testament. Al doilea principiu-cheie este că icoanele și pictura bisericească referitoare la Hristos trebuie să redea, în 
modul cel mai eficient cu putință, iconomia Sa. Aceste principii se regăsesc și în redarea iconografică a sfinților: elementul 

fundamental al vieții lor pământești este redat în pictura bisericească: chinurile mucenicilor, minunile cuvioșilor, rugăciunea 

marilor asceți ai Bisericii. Nu se insistă asupra unor amănunte banale din viața lor pământească. De asemenea, în cazul 

icoanelor, sfinții sunt redați aproape exclusiv ca sfinte chipuri luminoase, păstrând aici principiul esențial că persoana și 

unicitatea acesteia sunt mai presus de actele ei, oricât de minunate ar fi acestea.                                http://ziarullumina.ro 

 

 




