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Duminica a treizeci şi una după Rusalii (a orbului din Ierihon) 

Evanghelia Duminicii a 31-a după Rusalii 

(Vindecarea Orbului din Ierihon) 

Ev. Luca 18, 35-43 
 

În vremea aceea, pe când Se apropia Iisus de 

Ierihon, un orb ședea lângă drum, cerșind. Și, auzind el 

mulțimea care trecea, întreba ce se întâmplă. Și i-au 

spus că trece Iisus Nazarineanul. Atunci el a strigat, 

zicând: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și cei care 

mergeau înainte îl certau ca să tacă, dar el cu mult mai 

mult striga: Fiule al lui David, miluiește-mă! Deci, 

oprindu-Se, Iisus a poruncit să-l aducă la El; și 

apropiindu-se, l-a întrebat: Ce voiești să-ți fac? Iar el a 

spus: Doamne, să văd! Și Iisus i-a zis: Vezi! Credința 

ta te-a mântuit. Și îndată a văzut și mergea după El, 

slăvind pe Dumnezeu. Iar tot poporul care văzuse a dat 

laudă lui Dumnezeu.  

Astăzi, 24 ianuarie:  

Sf. Cuv. Xenia 
din Petersburg 

 

Iubind sărăcia lui Hristos, acum te 
îndulcești de ospățul cel veșnic; cu 

nebunia cea părută ai rușinat nebunia 
acestei lumi, prin smerenia Crucii ai 
primit puterea lui Dumnezeu. Pentru 

aceasta, dobândind darul ajutorării prin 
minuni, Sfântă Xenia, roagă pe Hristos 

Dumnezeu să ne izbăvească prin 
pocăință de tot răul.  

 
Ție, celei alese, bineplăcutei lui 

Dumnezeu și nebunei pentru Hristos, 
Sfântă și fericită maică Xenia, care ai 
ales nevoința răbdării și relei pătimiri, 
cântare de laudă îți aducem toți cei ce 
cinstim sfântă pomenirea ta. Iar tu ne 

apără de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți, 
ca să strigăm ție:  

Bucură-te, Sfântă Xenia, 
rugătoare pururea bineprimită pentru 

sufletele noastre! 
 

(Din Acatistul Sfintei Cuvioase 
Xenia din Petersburg) 

 
 

TROPARUL  
Sfinților Trei Ierarhi 

 
Pe cei trei preamari luminători ai 
Dumnezeirii Celei de trei ori mai 

strălucitoare decât soarele, pe cei ce 
învăpăiază lumea cu Razele 

Dumnezeieştilor dogme; pe râurile cele 
cu miere curgătoare ale înţelepciunii, 

care adapă toată făptura cu apele 
cunoştinţei de Dumnezeu; pe Marele 
Vasile şi pe Grigorie de Dumnezeu 

Cuvântătorul, împreună cu Strălucitul 
Ioan cel cu limbă de aur, toţi cei iubitori 

de cuvintele lor, adunându-ne, cu 
cântări să-i cinstim; că aceştia pururea 

se roagă Treimii pentru noi.  

Câteva repere privind sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi 

În vechime, apăruseră neînţelegeri între creştini pe tema – cine este mai mare ca teolog dintre cei trei 
ierarhi. După câţiva ani de la declanşarea neînţelegerilor, cei trei sfinţi au început să i se arate unul câte 
unul, episcopului Evhaitelor, Sfântului Ioan Mauropous. În cele din urmă, în anul 1084, într-o vedenie, 
Sfântului Ioan Mauropos i-au apărut cei trei sfinţi împreună şi i-au grăit: 

„După cum vezi, noi la Dumnezeu una suntem şi nici o vrajbă nu este între noi. Fiecare din noi, la timpul 
său, îndemnaţi de Duhul Sfânt, am scris învăţături pentru mântuirea oamenilor. Cum ne-a insuflat Duhul 
Sfânt, aşa am învăţat. Nu este între noi unul întâi şi altul al doilea. De chemi pe unul, vin şi ceilalţi doi. 
Drept aceea, sculându-te, porunceşte, celor ce se învrăjbesc, să nu se mai certe pentru noi. Că nevoinţa 
noastră, cât am fost în viaţă şi după moarte, a fost să împăcăm pe oameni şi să aducem în lume pace şi 
unire. Împreunează-ne, dar, făcându-ne praznic la câte trei într-o singură zi, şi înştiinţează cu aceasta pe 
creştini, ca noi în faţa lui Dumnezeu, una suntem.„ 
 
In urma acestei vedenii, Sfantul Ioan a ales ziua de 30 ianuarie pentru prăznuirea comună a celor Trei 
Ierarhi și a propus-o spre cinstire împăratului Alexios I Comnenul, stingându-se astfel și disputele din 
capitala Imperiului Bizantin, lumea unindu-se în sărbătorirea împreună a Sfântului Vasile cel Mare, a 
Sfântului Grigorie Teologul și a Sfântului Ioan Gură de Aur. 
 
Pentru a recunoaște valoarea teologica a Sfinților Trei Ierarhi, prin hotărârea luată la Atena, la primul 
Congres al Profesorilor de Teologie din anul 1936, Sfinții Trei Ierarhi au devenit patronii spirituali ai 
instituțiilor de învățământ teologic ortodox din întreaga lume. 

Sâmbătă, 30 ianuarie:  

Sf. Trei Ierarhi: 
Vasile cel Mare, 
Grigorie Teologul 
şi Ioan Gură de 

http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/sfintii-trei-ierarhi/
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A vedea sau a nu vedea duhovnicește 
 

 

Fragmentul evanghelic propus ca temă de meditație în duminica a 

treizecișiuna după Rusalii continuă descrierea călătoriei către Ierusalim a 

Domnului nostru Iisus Hristos. După ce a părăsit zona de hotar dintre Galileea 

și Samaria, unde vindecase pe cei zece leproși, ajuns la Ierihon, săvârșește 

două lucruri neobișnuite: redarea vederii unui orb și zăbovirea în casa mai-

marelui vameșilor din localitate. De fapt, sunt două vindecări, una trupească, 

a orbului, care și-a redobândit văzul, alta sufletească, a vameșului devenit 

filantrop și generos față de semeni.  

Orașul Ierihon deține titlul de cel mai vechi oraș din lume, fiind datat cu 

circa 9.000 de ani înainte de Hristos. De asemenea, este orașul din lume aflat 

la cea mai joasă altitudine: circa 270 m sub nivelul mării și la o distanță de 

circa 7 km de albia râului Iordan. A fost cucerit de poporul Israel în vremea 

lui Iosua Navi, nu prin puterea armelor, ci prin procesiune religioasă și 

cântare din trâmbiță (Iosua 6,3-10) Pe vremea Mântuitorului Ierihonul era un 

nod 

comercial important în drumul spre Ierusalim.. 

După Botezul primit la Iordan de la Ioan,  însuși Mântuitorul s-a retras 

într-un loc pustiu din preajma Ierihonului, unde a postit 40 de zile și a fost 

ispitit de diavoli. Acel loc a primit denumirea de Pustia Carantaniei. Desigur 

că șederea Mântuitorului în zona Ierihonului nu a trecut neobservată. Că era 

cunoscut localnicilor, ne confirmă explicația primită de orbul cerșetor: pe cale 

trecea „Iisus Nazarineanul”. Și acest „Nazarinean” i-a redat vederea. 

Propovăduirea  Mântuitorului Iisus Hristos avea în primul rând menirea 

de a face mult bine oamenilor. Căci spune Evanghelia de la Matei, în capitolul 

al patrulea, că atât de multe vindecări a făcut, atât de mult bine, a făcut 

oamenilor încât s-a dus vestea despre El pană în Siria, și aduceau de departe 

bolnavii la El spre vindecare. Înainte de a rosti alte cuvinte decât „Pocăiți-vă, 

căci s-a apropiat Împărăția Cerurilor!”, predica Mântuitorului Hristos au fost 

faptele sale cele bune. Pe ucenicii săi, precum relatează evangheliștii, i-a 

trimis în lume Mântuitorul tot spre a face fapte bune, caci le spune: „Sa 

tămăduiți orice boală și orice neputință în popor!” Și s-au întors ucenicii, 

spune Evanghelia de la Matei, cu bucurie mare zicând Mântuitorului: Și 

diavolii I se supun. Adică reușim sa izgonim până și diavolii din mijlocul 

oamenilor, în numele lui Dumnezeu. Această lucrare a binelui trebuie să fie 

începutul oricărei predici. Ne-am obișnuit să facem o separație intre lucrarea 

binelui intre oameni și acele cuvântări moralizatoare pe care le ținem 

semenilor noștri. Nu te crede nimeni dacă nu vede ca ai făcut binele. Abia 

atunci cuvântul omului capătă greutate - când vede ca cel care i-l vestește sau 

încearcă să îl modeleze în sens pozitiv este la rândul sau un lucrător al binelui. 

Spune  Mântuitorul Iisus Hristos: „Din prisosul inimii grăiește gura!”.”Nu 

poți sa rostești lucruri diferite de ceea ce trăiești” avea sa o spună atât de 

frumos mai târziu apostolul Iacob în Epistola sa sobornicească  - „Nu poate 

fântâna cea dulce sa scoată și apă sărată”. De aceea devine foarte importantă 

starea sufletească a omului.  

 Ce vestea de fapt Mântuitorul Iisus Hristos prin  aceste cuvinte: 

„Pocăiți-vă, căci s-a apropiat Împărăția Cerurilor”? În chemarea aceasta 

sunt  asociate doua propoziții, la timpi diferiți: „Pocăiți-vă!” - ce indica 

timpul prezent, și „S-a apropiat Împărăția Cerurilor” – ce reprezintă ceva 

preexistent stării de pocăință. De ce acest dezacord? Pentru că în aceasta 

chemare Mântuitorul Iisus Hristos înfățișa contemporanilor și tuturor celor 

care ii urmează cuvântul o realitate: actul mântuirii este împreună lucrarea 

intre Dumnezeu și om.  Pocăința este lucrarea pe care trebuie sa o împlinească 

omul în raport cu Dumnezeu, iar Împărăția Cerurilor, gătită de la întemeierea 

lumii, cum avea să spună Însuși Mântuitorul Iisus Hristos, este lucrarea lui 

Dumnezeu pentru om.  Poți așadar să faci multe lucruri bune, dar ele trebuie 

întotdeauna să fie puse în acord cu Dumnezeu – cu voia lui Dumnezeu, cu 

binecuvântarea lui Dumnezeu, cu iubirea lui Dumnezeu. Altfel rămân fapte 

meritorii, dar departe de planul lui Dumnezeu. Pentru ca El  ne-a pregătit pe 

noi pentru Împărăția lui Dumnezeu.   

 Ce înseamnă „a te pocăi”? Înseamnă, evident, a te schimba – a te 

transforma, a-ți schimba felul de a gândi. Prin pocăință trecem de fiecare dată 

când avem câte o încercare. Este de ajuns să te supere un vânzător la magazin, 

și ai trecut prin starea de pocăință: „pe la asta eu nu mai trec niciodată!”. Te-

ai schimbat, s-a schimbat felul de a gândi. Dar nu aceasta este pocăința! 

Pocăința trebuie raportată întotdeauna la voia lui Dumnezeu. De aceea 

pocăința nu îți aduce niciodată o stare de confort static. Pocăința are o  

dinamică a ei. Noi suntem într-o continua adaptare: suntem, dacă vreți, cum 

este floarea soarelui în raport cu mișcarea astrului pe cer. Mereu trebuie să ne 

adaptăm voii lui Dumnezeu, sa-L căutam pe Dumnezeu. Pocăința  nu este o 

stare exterioară, deși are rezultate mai  cu seamă în manifestarea noastră 

externă, ci pocăința este o stare interioară. Este o stare în care sufletul trebuie 

sa vibreze. La nașterea  Mântuitorului Iisus Hristos, păstorii au fost 

încredințați de înger că pruncul care s-a născut este Fiul lui Dumnezeu; au 

avut în sprijin logic pentru a crede în vestea primită de la înger.  Magii au 

văzut, la rândul lor, steaua pe cer. Trecerea stelei pe cer a fost pentru ei 

argumentul că pruncul acela căruia ei i-au adus daruri a avut o binecuvântare 

specială de la Dumnezeu, era un om special, era cineva foarte mare – un rege, 

ziceau ei. Apostolii la rândul lor și-au consolidat și au sprijinit credința pe 

cele ce au văzut: spune Sfântul Apostol Petru în epistola sa sobornicească: 

ceea ce ochii noștri au văzut și urechile noastre au auzit, aceea povestim. 

Adică altfel spus, noi la rândul nostru ne-am zidit sufletește pe ceea ce am 

văzut. La fel s-a petrecut cu toți cei care îl mărturisesc pe Hristos - au avut un 

suport. Ce frumos surprinde martiriul Sfântului Ștefan, când el, ucis fiind cu 

pietre, spunea: „Iată văd cerurile deschise!” Credința lui era alimentată de 

ceea ce vedea dincolo de cele ce se petreceau cu el. Dar pentru noi, oamenii 

moderni, ce argumente ar putea exista pe care să ne sprijinim credința? Este 

prea departe parcă ceea ce relatează Evanghelia – la doua mii de ani în urmă. 

Pe ce am putea noi să ne sprijinim oare?  Tocmai pe cuvântul Evangheliei. 

Dar nu cu logica mintii. Caci vedem ca de multe ori citirile din Evanghelie, 

chiar și pentru oamenii foarte buni cunoscători ai istoriei, arheologiei  ai 

culturii și civilizației celor din vechime, de foarte multe ori tocmai astfel de 

cunoscători se rătăcesc, și „descoperă” niște așa zise adevăruri care nu mai 

reprezintă nimic pentru noi, ci doar o deziluzie, o surpriza neplăcută: de ce 

încearcă să schimbe Sfânta Scriptura cu noi înțelesuri?   Pentru ca citirea 

scripturilor se face în Duh, zice Mântuitorul Iisus Hristos, pentru ca litera 

omoară, Duhul este cel ce face viu. Ce înseamnă sa citești în Duh? Înseamnă 

în primul rând sa te străduiești în primul rând sa citești în scriptura, și nu să 

mergi după cele ce spun alții. Să cercetezi Scriptura, să te străduiești a o 

înțelege cu mintea și să te sârguiești a trăi adevărul, a vibra  în raport cu  cele 

ce se vestesc prin Scriptura. Abia aceasta stare de sensibilitate și vibrație fată 

de cuvântul Domnului Hristos consemnat în  Scripturi,  abia acestea pot 

deveni argumente pentru întărirea credinței de care avem atâta nevoie. 

Adevărata credință, starea aceasta de vibrație interioară, sensibilitatea fată de   

Dumnezeu, întotdeauna îți creează acel bun simt care mereu te cheamă sa fii 

atent fata de El, să nu neglijezi cuvintele sale,  sa nu nesocotești poruncile.  

„Pocăiți-vă!” așadar este o stare firească a vieții noastre creștine.  Pentru că 

în permanentă trebuie să lucrăm la cele dinlăuntru ale noastre.  

Spunea o pildă ca la un părinte îmbunătățit a venit îngerul și i-a spus: 

”Am poruncă să iau sufletul tău și să îl duc în Împărăția lui Dumnezeu” „Mai 

lasă-mă, zice el, mai vreau încă să mă pocăiesc. Mai am multe de îndreptat în 

mine. Să nu ajung acolo nevrednic în Împărăția lui Dumnezeu!” Pocăința 

presupune așadar si smerenie. Numai prin lupa smereniei poți pune în lucrare 

pocăința.  

Ce este  Împărăția lui Dumnezeu? Sintagma aceasta „Împărăția lui 

Dumnezeu” este foarte folosită. Mântuitorul face multe asemănări cu  

Împărăția lui Dumnezeu, iar ucenicii și contemporanii erau foarte interesați 

cum sa dobândești  Împărăția lui Dumnezeu. Ai putea crede că este un ținut 

exterior lumii acesteia către care tinde sufletul omului după ce pleacă din 

viața pamântească. Mântuitorul face niște asemănări: uneori aseamănă 

Împărăția lui Dumnezeu cu un grăunte de muștar, care cât este de mic, ce 

planta mare face, zice El, alteori aseamănă Împărăția lui Dumnezeu cu zece 

fecioare, alteori cu omul care pleacă departe și își lasă slujitorii să ii 

administreze averea. „Cu ce voi asemăna oare Împărăția lui Dumnezeu?” se 

întreabă însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Și tot El găsește un reper esențial 

pentru noi: Împărăția lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru. E atât de aproape 

Dumnezeu de noi! Este chiar în intimitatea sufletului nostru, în intimitatea 

ființei noastre, este în noi. Îl nesocotim, și îl neglijăm. Ne răzvrătim împotriva 

Lui strigându-i undeva departe: unde ești Doamne? El este chiar în ființa 

noastră. Cine poartă vina pentru faptul că nu suntem capabili să vedem 

aceasta? Este o întrebare retorica, la care fiecare ii știți răspunsul. Împărăția 

lui Dumnezeu este așadar ceea ce rămâne în sufletul nostru după lucrarea voii 

lui Dumnezeu, după împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. 

Și acest lucru se poate vedea și din faptul că orbul vindecat urmează pe 

Hristos.            
 

                                               Pr. Mihai Mărgineanu 
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„DACĂ S-AR TRATA BOALA 

DE LA ÎNCEPUT, NU AR MAI MURI 

OAMENII DE COVID-19” (IV) 

 
Antiinflamatoare 

Antiinflamatorul steroidian este esenţial la intrarea în faza pul-

monară sau inflamatorie, în jurul celei de a 7-a zi de la apariţia primelor 

simptome. După ultimele studii, se pare că cel mai eficient antiinflamator 

steroidian este Metilprednisolona (Medrolul) 3 4 5 6 7, urmat de Dexameta-

zonă8. 

Cum vă spuneam, timing-ul este foarte important. Astfel, este 

esențial ca după ziua 7-8 de la debutul simptomelor, nu mai devreme, dacă 

se fac vizibile semnele inflamaţiei, să se înceapă cu Medrol 16 mg diminea-

ţa şi 16 mg după-amiaza, la ora 16-18, pentru că, dacă se administrează 

mai târziu, poate provoca insomnie. Dacă forma este mai uşoară, se pot 

administra doar 16 mg dimineaţa. După 2-4 zile, dacă se observă o amplifi-

care a stării de rău, senzaţie de apăsare în piept sau în spate, dureri intense 

inflamatorii în corp, transpiraţii abundente, se poate trece la 32 mg dimine-

aţa şi 32 mg după-amiaza9. Oricum, aceasta nu se poate întâmpla decât la 

trecerea în faza hiperinflamatorie, în jur de 14 zile de la debutul simptome-

lor, și sunt vizate mai ales pesoanele cu factori de risc. 

În locul Medrolului se poate lua Dexametazonă, care se admin-

istrează începând tot cu ziua 7-8 de la debutul simptomelor. Se pornește cu 

o doză de 4 mg dimineaţa oral, sau jumătate de fiolă injectabil intramuscu-

lar sau în 20 ml ser fiziologic intravenos, administrat lent. Dacă simptomele 

de inflamaţie sunt mai evidente, se pot lua şi 6 mg dimineaţa. După 2-4 zile, 

dacă se observă o amplificare a stării de rău, senzaţia de apăsare în piept și 

spate, dureri inflamatorii în corp, transpiraţii abundente, se poate trece la 4-

8 mg dimineaţa, respectiv seara, în fucţie de severitatea simptomelor, sau o 

fiolă injectabilă dimineaţa şi una seara. 

Pentru a înţelege mai bine modul de administrare a steroizilor, 

este important de ştiut că, la doze mari, administrate prea timpuriu, aceștia 

provoacă imunosupresie și favorizează multiplicarea virală însoțită de ex-

creția virusului pe o perioadă mult mai lungă de timp10 11, fapt 

care înseamnă, practic, prelungirea bolii. Din acest motiv, s-a evitat de la 

început folosirea glucocorticosteroizilor în terapia Covid-19. 

Studiile au arătat ulterior că folosirea cu precauţie a steroizilor, 

începând cât mai târziu, în faza pulmonară şi la doze mai mici, este foarte 

eficientă, grăbind vindecarea şi reducând mortalitatea 12 13. O doză de sig-

uranţă este de mai puțin de 0.5 g/kg corp pe zi de Medrol, adică de maxim 

40 mg la o persoană cu 80 kg. În aceste doze, efectele pozitive ale terapiei 

sunt indubitabile, dar se recomandă doar în cazurile severe. Aşadar, dozele 

mari, şi nu cele mici conduc la stimularea replicării virale şi la excreția pre-

lungită a virusului în exteriorul organismului14. 

Trebuie avut în vedere că întreruperea tratamentului cu anti-

inflamatori şi cu Vitamina C, imediat după ce încetează simptomele bolii, 

creşte riscul revenirii inflamaţiei ‒, lucru care se întâmplă, din păcate, cu 

mulţi dintre cei care ies din spital şi nu mai continuă tratamentul antiinflam-

ator până la recuperarea completă, până la refacerea plămânului, care mai 

poate dura o săptămână, două, sau chiar mai mult, în funcţie de severitatea 

bolii. 

Recomandări alimentare 

– Dar despre alimentația pe parcursul bolii, ce ar trebui să știm? 

– Este esențial să știm că alimentația bogată în proteine animale 

(carne, lapte, brânză, ouă) creşte inflamaţia, mai ales dacă alimentele sunt 

foarte prelucrate termic, conservate, afumate etc. Este utilă, în acest context, 

reducerea cantităţii de proteine animale şi creşterea cantităţii de legume şi 

fructe cât mai puţin preparate termic, pentru a beneficia de vitaminele şi 

enzimele pe care le conţin. Din tot ceea ce înseamnă proteină animală, cele 

mai recomandate în această boală sunt ouăle, iaurtul, în special kefirul, 

pentru probioticele pe care le conţine, peştele şi supa de pui de ţară15. 

În acest context, postul intermitent sau postul doar cu apă, ținut 

regulat, una-două zile pe săptămână, joacă un rol important în prevenirea 

formelor grave de Covid-19. Fructele şi legumele, precum şi alimentele 

neprelucrate termic, de asemenea, pot ajuta mult în Covid. În plus, studiile 

arată că alimentaţia mediteraneană este una dintre cele mai indicate în 

această boală16. 

Pe de altă parte, din ce în ce mai multe studii 

leagă microbiomul (suma tuturor populaţiilor de bacterii intestinale) de 

starea de sănătate. În acest sens, s-a constatat că disbioza intestinală poate 

fi un important factor de risc în Covid-19. Coronavirusul însuşi poate con-

tribui la această disbioză şi permeabilitate intestinală, generându-se astfel 

un cerc vicios. Pentru susţinerea microbiomului, este recomandat să se 

consume alimente fermentate, varză murată sau murături, kombucia sau 

kefir făcut în casă, alimente bogate în probiotice şi o salată de crudităţi 

(rădăcină de ţelină, pătrunjel, morcov), mere, usturoi, praz şi ceapă ‒ ali-

mente foarte bogate în hrana bacteriilor intestinale, adică în prebiotice. În 

ce privește consumul de probiotice ca supliment alimentar, cel mai bogat 

produs de acest gen, din câte cunoaştem, este „Pro EM san” pur al firmei 

germane „von Tisso” sau alte produse ale aceleiași mărci17. Aşadar, refac-

erea microbiomului trebuie să fie unul dintre cele mai importante obiective 

alimentare în perioada de prevenţie şi tratare a infecţiei cu SARS-CoV-2. 

În altă ordine de idei, fumătorii trebuie să fie foarte atenți și să 

reducă sau chiar să elimine țigările, deoarece fumatul crește extrem de mult 

stresul oxidativ, ceea ce predispune la forme mai severe de Covid. 

O triplă provocare 

– Și o ultimă întrebare. Care este provocarea pe care ne-o pune 

în față pandemia? Știm din experiența istoriei că orice criză majoră deter-

mină și evoluții pozitive. 

– Suntem puși în fața unei triple provocări, la care unii se rapor-

tează corect, alții nu. Întâi de toate, în acest moment, este vital pentru noi să 

ne exersăm spiritul critic. În acest haos mediatic, în care circulă concom-

itent folclor „științific”, narațiuni „științifice” ideologizate, dar și știință 

adevărată, a devenit vital, cum spuneam, să fii în măsură să distingi 

izvoarele autentice de cele false. Avem încredere în știință, dar numai în cea 

autentică. 

În al doilea rând, această boală reprezintă cea mai mare provocare 

pentru omul epocii moderne de a reveni la un stil de viaţă sănătos. Și acest 

aspect este vital, căci altfel va trebui să luăm în calcul riscul unei morţi 

premature, cauzată de una dintre pandemiile ce vor urma. Vedem, din expe-

riența clinică și din studii, că un sistem imunitar puternic este cea mai bună 

soluție pentru a face față virusului. Ca de obicei, alegerile ne aparţin mai 

mult decât ne putem imagina. 

Și, în al treilea rând, este o uriașă provocare pentru lumea medi-

cală. Criza aceasta a declanșat o extraordinară solidaritate internaţională a 

medicilor şi cercetătorilor, care îşi pun la dispoziţie toată ştiinţa, energia şi 

viaţa în lupta cu virusul ucigaş. Nu credem că a existat o altă perioadă în 

istoria ştiinţei când medicina să fi făcut un salt atât de mare în înţelegerea 

sistemului imunitar, a proceselor inflamatorii, a sepsis-ului şi a modului în 

care acţionează virusurile în organismul uman. 

Prin urmare, avem motive să nu fim chiar atât de pesimişti. 

Dacă ne-am întoarce cu toată inima către Dumnezeu, cred că şi soluţia 

Coronavirusului sau a oricărei alte probleme prin care trecem ar fi 

mult mai la îndemână.Să fim atenți că, atunci când se administrează de 

două ori pe zi Clexanul sau Eliquisul, trebuie evitate injecţiile de orice 

fel, deoarece există pericolul formării hematoanelor. Pe de altă parte, în 

cazul în care se urmează deja un tratament anticoagulant (de ex. 

Acenocumarol, Warfarină), nu este indicat să se mai ia anticoagulantele 

de mai sus, decât cu sfatul medicului și în urma evaluării timpilor de 

coagulare și D-dimerilor. 
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Vă rugăm să vă abonați gratuit la 
YouTube:  

PROGRAM LITURGIC ŞI DUHOVNICESC 

*Duminică, 24 ianuarie 2021 

08:00 Utrenia și Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

Duminica dinaintea Botezului Domnului (Botezul lui Ioan) 

17:00 Paraclisul Maicii Domnului 

*Vineri,  29 ianuarie 2021 

      16:00  Slujba Vecerniei 

*Sâmbătă, 30 ianuarie 2021, întru cinstirea Sfinților  Trei 

Ierarhi:  

       ora 8.00 Slujba Utreniei, a Sfintei Liturghii, 

pomenirea morților . 

ora 17.00 Slujba Vecerniei 

 

  Un deget 

 

În timpul războiului un soldat  a ajuns la spitalul de urgență:  

    un glonte îi zdrobise un deget.  

 

Chirurgul șef,  intră în vizită,  privește degetul rănit și comandă: 

 

 "Amputare ! " 

 

Decizie rapidă,  facilă și a cărei executare nu cere mai mult de cinci 

minute . 

 

    Soldatul zise atunci: 

 

 "Este cineva aici care vorbește germană ?" 

 

    I-am răspuns în limba lui.  

    

   El îmi spune că este ceasornicar și că,  în cazul în care îi amputează 

degetul,   

    el nu va mai putea să-și exercite meseria niciodată.  

 

Acest incident mi-a descoperit faptul că pentru un ceasornicar un 

deget conta cât tot restul.  

   

  Medicul a revenit asupra deciziei si după 4 ore de operație și atenție 

chirurgicală a reușit să refacă degetul arătător. 

    

  -Gata , vei fi un bun ceasornicar. 

   După ce îți revii vreau să- mi repari acest ceas ! 

    

   Soldatul privi mecanismul ceasului și spuse : 

     

  -Sigur , îmi trebuie o simplă piesă și o șurubelniță subțire și va fi 

gata în cateva ore ! 

   Vă mulțumesc ! 

 

    Așa este și cu Dumnezeu,  un singur om contează cât restul lumii.  

 

"Dacă un om ar avea o sută de oi și una din ele s-ar rătăci,  vă lăsa în 

munți pe cele nouăzeci și nouă și vă căuta pe cea pierdută . 

 

Astfel nu este vrere înaintea Tatălui nostru,  Cel din ceruri,  ca să 

piară vreunul dintr-aceștia mici." 

   

  Slavă lui Dumnezeu pentru toate ! 

   

   Prietenul este acela care te ridica atunci cand nimeni altcineva nu a 

observat ca ai cazut...  
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