
 

20 Ianuarie 2013: Duminica a 29-a 
(Vindecarea celor 10 leproşi) 

 

 
Apostolul: Col. 3: 4-11: 
 

"Iar când Hristos, Care este viaţa voastră, Se va arăta, atunci şi voi, împreună cu 
El, vă veţi arăta întru slavă. Drept aceea, omorâţi mădularele voastre, cele pământeşti: 
desfrânarea, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este închinare la idoli, Pentru 
care vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării, În care păcate aţi umblat şi voi 
odinioară, pe când trăiaţi în ele. Acum deci vă lepădaţi şi voi de toate acestea: mânia, 
iuţimea, răutatea, defăimarea, cuvântul de ruşine din gura voastră. Nu vă minţiţi unul pe 
altul, fiindcă v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui, Şi v-aţi 
îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte, spre deplină cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a 
zidit, Unde nu mai este elin şi iudeu, tăiere împrejur şi netăiere împrejur, barbar, scit, 
rob ori liber, ci toate şi întru toţi Hristos." 
 
Evanghelia: Luca 17: 12-19: 
 

"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." 
 
 Tema pericopei evanghelice din duminica aceasta este recunoştinţa. Cu toate că 
această întâmplare, întâlnire dintre Hristos şi cei zece leproşi a avut loc în realitate, 
morala este la fel de actuală astăzi aşa cum a fost şi acum două mii de ani, precum şi de-a 
lungul veacurilor. 
 Sf. Evanghelist Luca ne relatează că deşi toţi cei zece leproşi care, potrivit 
rânduielilor vremii, părăsiseră familiile şi comunităţile lor şi trăiau în izolare, s-au rugat 
cu aceeaşi intensitate ("Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi") şi, drept rezultat au 
primit acelaşi dar al vindecării, numai unul dintre ei s-a dovedit a fi om de caracter. Şi, 
ceea ce este şi mai interesant, acesta nici nu făcea parte din "poporul ales," ci era 
samarinean, era "de alt neam." Doar el singur s-a întors şi a mulţumit binefăcătorului său. 
 Este vrednic de menţionat faptul că acesta nu s-a întors ca să-i mulţumească 
binefăcătorului său într-un mod non-şalant (aşa cum o facem noi adesea cu un 
"mulţumesc" rece); el "a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I," 
ceea ce înseamnă că s-a angajat într-un act de adorare şi preamărire, un act liturgic. 
 Atunci când ne manifestăm recunoştinţa faţă de Dumnezeu pentru toate 
binefacerile pe care ni le dăruieşte în fiecare zi, noi suntem cei care beneficiem. Ne 



întoarcem cu faţa către binefăcătorul nostru, milostivul şi iubitorul Dumnezeu şi, precum 
samarineanul curăţit de lepră, ne reafirmăm rolul şi vocaţia noastră de fiinţe liturgice. 
 În calitate de creştini ortodocşi, facem acest lucru în fiecare zi, ca persoane 
individuale, prin rugăciunea particulară şi apoi, în mod colectiv, comunitar, când venim 
să participăm la celebrarea Euharistică din duminici şi sărbători. 

 
Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi! 

 

        Pr. George Bazgan 
 
 

 

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ 
 

Adunarea Generală Anuală este programată pentru 
duminică, 24 februarie, 2013, după Sf. Liturghie. 

Pe Agendă: rapoarte financiare şi de la alte comitete,  
alegerea noului Consiliu Parohial pentru următorii doi ani. 

Cei cu membria la zi vor avea drept de vot. 
Toţi sunt invitaţi. 

Ne vedem pe 24 februarie, 2013! 
 

 
 

 

Renovarea BucRenovarea BucRenovarea BucRenovarea Bucăttttărieirieirieiriei    
 

Bucătăria Centrului Românesc are nevoie urgentă de extindere şi 
renovare! În toamna lui 2012 am început o campanie de  

strângere de fonduri pentru acest proiect important.  
Ultimul deviz a ajuns la suma de $80.000. 

Facem apel tuturor membrilor, susţinătorilor  
şi prietenilor noştrisă doneze în mod generos pentru  

acest proiect major şi să sprijine evenimentele  
de strângere de fonduri! 

Toţi donatorii vor primi chitanţe de scutire de taxe 
şi cordialele noastre mulţumiri. 

 
Vă mulţumim şi Dumnezeu să vă binecuvinteze! 

 


