
 

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române “Învierea Domnului” 

Duminică 12 ianuarie 2020 

Apostolul: Efeseni 4, 7-13 
 

“Fraţilor, fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. Pentru aceea zice: 
«Suindu-Se la înălţime, a robit robime şi a dat daruri oamenilor». Iar aceea că: «S-a suit» - ce 
înseamnă decât că S-a pogorât în părţile cele mai de jos ale pământului? Cel ce S-a pogorât, 
Acela este Care S-a suit mai presus de toate cerurile, ca pe toate să le umple. Şi El a dat pe unii 
apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, spre desăvârşirea 
sfinţilor, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unitatea 
credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei 
deplinătăţii lui Hristos.” 

 

Evanghelia: Matei 4, 12-17 
 

“În vremea aceea, auzind că Ioan a fost pus la închisoare, Iisus s-a dus în Galileea; şi părăsind 
Nazaretul a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftalim, ca 
să se împlinească ce s-a scris prin Isaia proorocul, care zice: pământul lui Zabulon şi pământul 
lui Neftalim, spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul care stătea în întuneric 
a văzut lumină mare şi celor care şedeau în ţinutul şi în umbra morţii, lumină le-a răsărit. De 
atunci a început Iisus să propovăduiască: pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia cerurilor.”  
 
“Ce este pocainta? Cuviosul Pimen spune ca pocainta este parasirea pacatului. Sf. Ioan Gura 
de Aur crede si el ca pocainta este topirea pacatului. Sf. Vasile cel Mare spune ca se pocaieste 
cel care implineste cuvantul psalmistului: "Nedreptatea o urasc si o dispretuiesc, iar legea Ta 
o iubesc". Iata trei raspunsuri la aceasta intrebare. Nu se poate pocai cineva care nu paraseste 
pacatul si care nu il nimiceste. Cele doua infatisari ale pocaintei sunt deci parasirea pacatului 
si implinirea binelui: "Fereste-te de rau si fa binele". Cel care lasa pacatul ajunge doar la 
masura mortului, caci acesta nu mai face nici un pacat, dar nu la masura omului viu. Aceasta 
se intelege cel mai bine din cuvantele Sf. Vasile cel Mare amintite mai sus. Cind ii indemna pe 
oameni la pocainta, Sf. Ioan Botezatorul le spunea: "Faceti roade vrednice de pocainta". Ce 
inseamna asta? Ca pocainta trebuie aratata celuilalt, nefiind un lucru secret, ci care se 
manifesta nu doar prin parasirea pacatului, ci si prin implinirea virtutii. Cind te silesti sa faci 
tot binele pe care il poti face, esti pe calea pocaintei. Prin bine nimicim raul!”  Pr. Teofil 
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ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

12 ianuarie – TATIANA 
13 ianuarie – IACOB 
  14 ianuarie – NINA                                                                                                                                         

15 ianuarie – PAVEL și IOAN  
17 ianuarie – ANTONIE 

 
Sfânta Tatiana, diaconița și mucenița 
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http://www.mitropolia.us/    www.episcopia.ca 


