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 “Au nu zece s-au curatit? Dar cei noua unde sunt?” (Luca XVII,17) 
                                                                        
                                                                                    Preot Anthony Coniaris 

 
“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!” (Luca XVII, 12-13) 
 Lepra era una dintre cele mai mizerabile şi fără 
de speranţă boli din acele vremuri. Era o moarte 
zilnică. Fiecare parte din tine moare. Astăzi 
poate îţi moare un deget, apoi un picior sau o 
mână sau o ureche. Fiind boală  contagioasă,  
leproşii  erau izolaţi de societate. În timp 
ce călătoreau  trebuiau să strige “necurat, 
necurat”,  pentru a-i ţine pe cei sănătoşi 

departe de ei. De aceea cei zece leproşi “stăteau  departe” când l-au strigat pe Iisus. Nu li 
se permitea să vină aproape. Un alt semn specific leproşilor  era vocea lor care devenea 
un fel de şoptit  răguşit. Trebuie că era nevoie de un efort foarte mare ca să strige, să fie 
auziţi de Iisus. De aceea “au ridicat glasul”. Per total, ca miros, aspect, oribilitate şi disperare, 
lepra nu avea adversar. Evanghelia de astăzi ne spune că erau zece leproşi. Nu ne spune cum 
ajunseseră aceştia zece să fie într-un grup. Se poate să fi fost un fel de colonie, în care locuiau 
împreună pentru a se ajuta reciproc; se poate să se fi strâns la un loc pentru a-l impresiona pe 
Iisus. În grup era cel puţin un samaritean. Restul erau evrei. Dacă nu ar fi avut lepră, nu ar fi 
fost împreună. A fost nevoie de lepră pentru ca evrei şi samariteni să stea împreună. Dacă nu 
ar fi avut în comun această soartă tristă, aceşti oameni nici nu şi-ar fi vorbit. Ce ciudat: uneori 
este nevoie de suferinţă şi de nenorociri pentru ca noi să ne dăm seama că suntem cu toţii fii 
ai lui  Dumnezeu.  Au început să creadă “Şi-au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, fie-ţi 
milă de noi!” Aceste cuvinte ne indică faptul că leproşii au început să creadă. I-au spus lui 
Iisus“Învăţătorule”, arătând credinţa lor că El era Cel cu puteri vindecătoare. Probabil au 
auzit despre Iisus că  a vindecat un alt lepros (Marcu I,40-45). Dacă  Iisus l-a 
vindecat pe acela,  de ce nu i-ar putea vindeca şi pe ei?   

 



                                                          -02- 
 
Aşa  că au venit spunând:“Iisuse, Învăţătorule, fie-ţi milă de noi”. Cât de mare este puterea 

credinţei! “Toate sunt cu putinţă celui ce crede” (Marcu 9,23), spune Iisus. Singura limită 

a puterii lui Dumnezeu în vieţile noastre este limita credinţei noastre.                                  

 Arătaţi-va preoţilor                                                                                                             

 Iisus nu i-a vindecat imediat pe cei zece leproşi. El a dorit să le încerce credinţa. Nu a făcut 
mereu aşa. Când anterior a venit la El un lepros, l-a vindecat imediat. Dar uneori credinţa 
noastră trebuie să fie întregită. Aşa a fost în cazul celor zece leproşi, pe care i-a invitat să facă 
drumul ascultării.“Duceţi-vă şi vă arătaţi  preoţilor” , le-a spus. 
 Nu numai că Iisus le-a testat credinţa, dar a şi urmărit  prescripţiile legii iudaice care spunea 
că orice lepros care era vindecat de boală trebuia să meargă la templu pentru a primi un 
certificat de vindecare. Doar după obţinerea acestui certificat putea el să se întoarcă în 
familia sa, în oraşul său. “Duceţi-vă”, le-a spus Iisus. Dar de ce să meargă? S-a uitat fiecare la 
propria persoană, apoi unul la altul. Nu fuseseră încă vindecaţi. Încă erau leproşi. Rănile urâte 
din trupurile lor, membrele lipsă, mirosul lor… toate atestau că sunt încă bolnavi. Cum să 
meargă atunci aşa la preoţi? Şi totuşi au mers. Au mers având 
credinţă. Uneori Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre cu condiţia să ne  exercităm 
credinţa. În loc să se întoarcă dezamăgiţi, aceşti zece leproşi au făcut ceea ce Iisus le-a 
poruncit. Şi uite minune: “Pe când ei se duceau, s-au curăţit.”  
Vă imaginaţi ce bucurie de nedescris pe care trebuie să o fi simţit când şi-au dat seama că au 
fost vindecaţi. Am crede că văzând aceasta au fugit înapoi la Iisus pentru a-i mulţumi că i-a 
vindecat. Dar aici este partea dureroasă a Evangheliei. Doar unul dintre cei zece au venit să îl 
mulţumească. “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?”     
                                         
Nerecunoştinţa omului  
 
Ce poate fi mai minunat decât 
să fii vindecat brusc de lepră?   
Şi aceşti zece oameni au fost 
vindecaţi deodată. Împreună au 
suferit, împreună s-au rugat, 
împreună au fost vindecaţi, 
împreună au mers mai departe 
fericiţi. Toţi mai puţin unul. Toţi 
au mers la Hristos să fie 
vindecaţi, dar doar unul s-a întors să îi aducă laudă. Cât de tipic este acesta omului!  
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Cât de uşor ne este atunci când suntem în momente de criză să îi spunem lui Dumnezeu: 

“Doamne, ai milă de mine…”  Cât de înceţi suntem la vorbă atunci când soarele străluceşte: 

“Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui ” (Psalm 102,2)   

Un capelan din timpul primului război mondial primise sarcina de a cenzura scrisorile trimise 

acasă de soldaţi. În noaptea dinaintea atacului asupra liniilor germane, sute de oameni 

au scris rudelor. După ce bătălia a trecut, aceştia au scris din nou despre experienţa  prin 

care a trecut. Capelanul a trebuit să  citească  şi să cenzureze ambele rânduri de 

scrisori. Scrisorile dinainte de bătălie sunau ceva de genul: “Dragă mamă, urmează să atacăm 

mâine dimineaţă, aşa că m-am gândit la tine, la casă, şi i-am jurat lui Dumnezeu că dacă ies 

întreg din bătălie, am să fiu un om mai bun.”  Unii au scris chiar: “Mă voi face preot.” După 

bătălie tonul scrisorilor s-a schimbat dramatic. Dacă până atunci tonul putea fi sintetizat în 

“O,Doamne, ajută-mă să trec de ziua de mâine!”, după bătălie tonul era: “Ei bine, am scăpat, 

Doamne, aşa că acum nu mai am nevoie de Tine.” 

 Exprimă-te!“Au nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt?”  
 
 Iisus îi aştepta şi pe ceilalţi nouă să vină înapoi şi să îi spună măcar “mulţumesc”.De ce nu au 
venit? Poate că au uitat. Poate că erau prea bucuroşi să se gândească la altceva decât la 
sănătatea pe care o aveau din nou. Poate unii erau preanerăbdători să ajungă acasă, la cei 
dragi. Poate că erau recunoscători, doar că nu şi-au exprimat simţămintele. Problema cu 
mulţi dintre noi este că adesea semenii ne fac lucruri mari, dar nu simţim mereu nevoia să 
exprimăm ce gândim despre gesturile lor. 
O mărturie elocventă a dat un poştaş care de Crăciun alerga înnebunit în toate părţile. Un 
prieten i-a spus că îi pare rău să îl vadă atât de încărcat, bătând străzile cu muntele de 
corespondenţă după el. Poştaşul i-a răspuns însă: “Nu aceasta este partea grea a muncii mele, 
ci grămezile de scrisori şi cadouri de Crăciun care rămân la poştă nedistribuite, pentru că nu a 
fost indicată adresa corectă.” Daruri şi mesaje de iubire, rămase neexpediate! Câte daruri şi 
mesaje de iubire avem noi, cu care am putea aduce fericire oamenilor. Dar aduc ele fericire? 
Suntele vreodată expediate? Sunt ele exprimate? “Au nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde 
sunt?” 
 
 Doxologia răsăriteană 
 
Pe bune, unde sunt cei nouă? Nouă au fost curăţaţi, iertaţi, întăriţi, vindecaţi, au primit o 
viaţă şi o speranţă nouă! Probabil sunt chiar aici, în această biserică, între noi: suntem chiar 
noi, cei care nu am învăţat încă să îi mulţumim lui Dumnezeu, să îi aducem laudă cu voce tare. 
Lumea este tristă; noi suntem trişti. Lumea este fără speranţă; noi suntem fără speranţă. 
Lumea este deprimată; noi suntem deprimaţi. Ne descurcăm cu o spovadă, cu una două 
cereri, dar marea doxologie – cântec de laudă – nu ne vine uşor să o zicem! Totuşi,  tema 
dominantă  a credinţei  creştine  răsăritene este doxologia şi lauda.  
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Fiecare Liturghie la răsăriteni este în mod tradiţional precedată de cântarea doxologiei celei 
mari, pentru a da tonul întregii liturgii, care se realizează complet în Euharistie: 
mulţumire şi laudă. “ Slava Tatălui şi Fiului şi  Sfântului Duh.”  “Binecuvântată este 
împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh.”Aceasta este tema majoră a cultului adus de 
Biserica Răsăriteană, după cum a fost pentru primii creştini. Ce găsim în Noul Testament? 
Necazuri, demoni, suferinţă,crucificare – şi totuşi mereu cu o doxologie deoarece Hristos a 
luat ce era mai rău din om şi a biruit aceasta.  
“ În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea” (Ioan 16,33), spunea Iisus.  
Nu crucificarea, ci învierea are ultimul c u v â n t !  Nu moartea ci viaţa! Miră atunci pe cineva 
că mulţumirea şi lauda şi doxologia sunt nu doar teme predominante ci şi stilul de viaţă al 
creştinilor? “Au nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt?” Au nu zece au fost eliberaţi de 
sub tirania păcatului, fricii, vinovăţiei, neliniştii şi morţii? Dar cei nouă unde sunt? Au lăsat 
frica şi pesimismul să reducă la tăcere lauda şi mulţumirea lor? Să se întoarcă aşa cum a făcut 
acela unul. Au toate motivele din lume să îi aducă laudălui Dumnezeu cu voce tare şi să 
îi mulţumească. 
 
Rugăciune 
 
 Binecuvântează, suflete al meu pe Domnul, şi toate cele dinlăuntrul meu,numele cel sfânt al 
Lui. Binecuvântează, suflete al meu pe Domnul, şi nu uita toate răsplătirile Lui. Pe cel Care a 
luat păcatele noastre în propriul său Trup; Care a înviat din morţi pentru a distruge moartea; 
Care ne încununează cu milă şi cu îndurări; Care ne umple zilnic cu darurile sale, binecuvântat 
fii Doamne. O, suflete al meu, transformă  această  datorie neplătibilă  către 
Dumnezeu în slujirea dedicată  a celor care au nevoie de ajutorul şi  de iubirea lui 
Hristos, Mântuitorul şi Vindecătorul nostru. 
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 E-mi-ne-e-scu! 
 
Traim in era formelor lipsite de continut. Astazi conteaza 

imaginea, exteriorul, ambalajul, in dauna miezului, 

consistentei si durabilitatii. Asa cum ne-am deprins sa fim 

crestini fara Hristos, s-avem Nasterea Domnului numai cu 

Mos Craciun si Pastile numai cu iepurasul, oua rosii si 

cozonac, la fel evocam evenimente si personalitati fara a 

avea prea mult de-a face cu evenimentul sau cu 

personalitatea sarbatorita. Am celebrat de curand Marea 

Unire de la 1918  intr-o “desavarsita” stare de dezbinare.    

Pe 15 ianuarie s-a tot auzit “E-mi-ne-e-scu”, piesa, initial 

interpretata cu multa harisma si sensibilitate, de Doina si 

Aldea Teodorovici, dar mai apoi preluata si interpretata 

deformat in registru pop comercial sau chiar manelizata de 

diversi pseudo-artisti si menestrei de duzina pusi doar pe 

capatuiala. Eminescu s-ar rusina, astupandu-si urechile, 

daca ar auzi cum este evocat de personaje care nu stiu mai nimic despre el. Cel mult ii punem 

eticheta de “poet national” pentru c-asa am auzit, il “imbalsamam” cu metafore expirate de 

“luceafar al poeziei romanesti” sau “poet nepereche”, ii cantam siropos “Sara pe deal” sau 

recitam afectati si cu emfaza “Scrisoarea III”. Ori Eminescu, jertfit prea repede pe-altarul 

propriilor idealuri, a ramas o constiinta vie intre cer si pamantul romanesc din care ne putem 

inspira si astazi daca ne dorim o lume mai buna si o societate sanatoasa spiritual.                                                                                                                                              

Eminescu e darul lui Dumnezeu pentru neamul romanesc.                                                                                                     

Pe langa poezie, Eminescu a manifestat interes profund si pentru alte domenii: filosofie, 

fizica, stiinte naturale, anatomie, astronomie, matematica, politica, economie, istorie, 

publicistica.                                                                                                                                                

Iata, de exemplu, cateva opinii eminesciene cu privire la economie si politica, de parca ne-ar 

vorbi noua celor de azi pentru ca Eminescu e mereu actual.                                                 

“Nu ceea ce percepe de la contribuabil e o cestiune principala, ci intrebuintarea productiva 

sau improductiva pe care el o face din acele venituri. Daca cele venituri se cheltuiesc in mod 

improductiv, fie pentru a-si  sustine luxul clasei guvernante, fie pentru necesitati politice, in 

disproportie cu insemnatatea si puterea unei tari, banul perceput  nu e aproape de nici un 

folos economic pentru popor.”     
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“Secretul vietii lungi al unui stat este pastrarea ierarhiei meritului.”  

“Greselile politicianului sunt crime, caci in urma lor sufera milioane de romani nevinovati, se 

impiedica dezvoltarea unei tari intregi si se impiedica, pentru zeci de ani inainte, viitorul ei.” 

“La noi sporirea veniturilor statului inseamna totdeauna diminuarea veniturilor fiecarei 

economii private, nu din prisosul productiunii, ci, la clasele de jos, de-a dreptul din primele 

necesitati, din plata muncii zilnice se percepe darea; marimea contributiilor statului este 

echivalenta cu marimea mizeriei populatiunii."      

 Ateii zilelor noastre, in incercarea de a-l confisca pe Eminescu, au decupat din poemul 
“Imparat si proletar” versuri precum “Religia – o fraza de dansii inventata/ Ca cu a ei putere 
sa va aplece-n jug…” si le-au atribuit autorului ca fiind si convingerea lui personala. Ori in 
contextul poemului, cuvintele apartin, de fapt, proletarului ajuns cu “cutitul la os” si in al 
carui strigat descoperim revolta lui impotriva folosirii religiei drept instrument de supunere. 
Daca ar fi asa cum spun ateii, atunci cum ar ramane cu versurile de mai jos, ca sa mai 
pomenim de alte versuri sau articole scrise de-a lungul vietii in calitatea sa de jurnalist.  
 
Rugăciune 
 Nădejde și-ntărire/ și zid de mântuire/pe tine câștigându-te,/ îngenunchem rugându-te:/ de 
chinuri ce ne bântuie,/ Marie, tu ne mântuie!/ O, Sfântă Marie!/ Tu, maica durerilor,/ regina 
tăriilor,/ tăria soliilor,/ izvoru-ndurărilor/ luceafăr al mărilor,/ îndură-te, pleacă-te,/ nădejdea 
corabiei,/ învingerea sabiei,/ limanul sărmanilor/ și soarele anilor,/ balsamul 
răniților,/norocul iubiților,/o, dă-ne tărie,/ Sfântă Marie!/ Iisuse Hristoase,/ de oameni 
iubitorule,/ Mântuitorule,/ izvor mântuirilor,/de acum și pururea/și-n vecii vecilor! 
  
Rugăciune 

 Crăiasa alegându-te/ Îngenunchem rugându-te,/ Înalță-ne, ne mântuie/ Din valul ce ne 
bântuie;/ Fii scut de întărire/ Și zid de mântuire,/ Privirea-ți adorată/Asupra-ne coboara,/O, 
Maică prea curate/ Și pururea Fecioară,/ Marie!/Noi, ce din mila Sfântului/Umbra facem 
pamântului,/Rugămu-ne-ndurărilor/ Luceafărului mărilor;/Ascultă-a noastre plângeri,/Regina 
peste îngeri,/Din neguri te arată,/ Lumină dulce clară,/O, Maică prea curate/Și pururea 
Fecioară,/ Marie! 
 
 Învierea 
 Prin ziduri înnegrite, prin izul umezelii,/ Al morții rece spirit se strecură-n tăcere;/Un singur 
glas îngâna cuvintele de miere,/ Închise în tratajul străvechii evanghelii./ C-un muc în mâini 
moșneagul cu barba ca zăpada,/ Din cărți cu file unse norodul îl învață/Că moartea e în luptă 
cu vecinica viață,/Că de trei zile-nvinge, cumplit muncindu-și prada./O muzică adâncă și plină 
de blândețe/ Pătrunde tânguioasă puternicile bolți;/ „Pieirea, Doamne Sfinte, căzu în orice 
colț,/ Înveninând pre însuși izvorul de viețe./Nimica înainte-ți e omul ca un fulg,/ Ș-acest 
nimic îți cere o rază mângâioasă,/ În pâlcuri sunătoare de plânsete duioasă/ A noastre rugi,  



                                                                            -07- 
 
Părinte, organelor se smulg”./ Apoi din nou tăcere, cutremur și sfială/ Și negrul întuneric se 
sperie de șoapte,/ Douăsprezece pasuri răsună, miez de noapte,/ Deodată-n negre ziduri 
lumina dă năvală./Un clocot lung de glasuri vui de bucurie,/Colo-n altar se uită și preoți și 
popor,/Cum din mormânt răsare Hristos învingător/ Iar inimile toate s-unesc în 
armonie:/Cântari și laude’nălțăm,/ Noi, Ție Unuia,/Primindu-L cu psalme și ramuri/Plecați-vă 
neamuri,/Cântând Aleluia!/ Hristos a înviat din morți,/ Cu cetele sfinte,/Cu moartea pre 
moarte călcând-o,/Lumina ducând-o/Celor din morminte!” 
                                                

"Biserica răsăriteană e de optsprezece sute de ani păstrătoarea elementului latin de lângă 

Dunăre. Ea a stabilit şi a unificat limba noastră într-un mod atât de admirabil încât suntem 

singurul popor fără dialecte propriu-zise; ea ne-a ferit în mod egal de înghiţirea printre poloni, 

unguri, tătari şi turci, ea este încă astăzi singura armă de apărare şi singurul sprijin al 

milioanelor de români cari trăiesc dincolo de hotarele noastre. Cine-o combate pe ea şi 

ritualurile ei poate fi cosmopolit, socialist, republican universal şi orice i-o veni în minte, dar 

numai român nu e." (Ziarul “Timpul” , 2 februarie 1879) 
 
“Biserica lui Mateiu Basarab şi a lui Varlaam, maica spirituală a neamului românesc, care a 
născut unitatea limbei şi unitatea etnică a poporului, ea care domneşte puternică dincolo de 
graniţele noastre şi e azilul de mântuire naţională în ţări unde românul nu are stat, ce va 
deveni ea în mâna tagmei patriotice? Peste tot credinţele vechi mor, un materialism brutal le 
ia locul, cultura secolului, mână-n mână cu sărăcia claselor lucrătoare, ameninţă toată 
clădirea măreaţă a civilizaţiei creştine." (Ziarul “Timpul”, 14 august 1882) 
                                                                                                                                               p. didel 

 
Dar cum a fost cu adevarat Eminescu? 
 
“Marturiile contemporanilor ne aduc in fata, dincolo de cliseele cu care ne-am obisnuit, un 
om plin de vitalitate, care stia ca nimeni altul sa se bucure de viata…Dar ce au vazut ei, de 
fapt? Si, mai ales, pe cine au vazut toti cei care l-au cunoscut? Eminescu apare in ipostaze 
extrem de diferite: cand expansiv si de o veselie copilareasca, cand inchis in sine si 
necomunicativ; cand imbracat impecabil, cu haina alba si semijoben, cand teribil de neingrijit, 
cu bocanci in picioare vara si nepieptanat, plin de paiele in care dormise; cand patetic si 
interesat de tot si de toate, cand distant si rece, ridicand din umeri. Si intr-adevar, Eminescu 
apare evocat in contraste, in lumini si umbre, in functie de perioada vietii, de status-ul social 
si de starea sanatatii: vivace si “nesatul in discutiuni”, dar si melancolic sau taciturn; pus pe 
farse, dar si pierdut in “sfere inalte”; scund (masura 1,64 m inaltime), dar robust fizic si 
rezistent la excese (abuza de cafea si tutun); cu o voce frumoasa, de tenor (ii placea sa cante 
si o facea la carciuma, pe strada, chiar si la sanatoriu), dar cu un ras zgomotos (“rasetele ii 
erau oarecum scandaloase”); timid sau inaccesibil, dar si indragostit si indraznet; lucid si  
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retinut, plin de discernamant, dar si impulsiv si temperamental s.a.m.d. Cateva constante insa 
ies in evidenta: bunatatea lui ca om, spiritul prieteniei si compasiunea pentru cei sarmani, 
obsesia pentru cunoastere, perfectionismul in creatie, dar si altele.(…)   
„Era [în Viena] pe la sfîrşitul lui noiemvrie 1870. Banii se sfîrşise de mult şi se apropia una din 
acele seri sinistre, unde ştiam că nu vom mînca nimica. Cam pe la şease ore şedeam eu şi 
tovarăşul meu de locuinţă V. Morariu la fereastră şi ne uitam pe stradă. Îl vedem pe Eminescu 
şi îl strigăm pe nume... «Of, neamul nevoii! oftă el zîmbind. Ce mizerie, să fiţi şi voi aşa de 
calici şi tustrei să n-avem o para! Dar mi-a venit o idee strălucită, măi băieţi! Vom mînca 
împărăteşte în această seară. Mergem la Bischoffs-bierhalle în Wipplingerstrasse şi mă 
aşteptaţi. Puteţi şi mînca, astă seară plătesc eu.» Bucuria noastră nu era mică. Eminescu se 
depărtă repede de noi zicînd că are să se întîlnească cu cineva... Acolo ne întîlnirăm cu Matei 
Lupu, coleg de universitate. Era şi el lihnit de foame. Îl introduseserăm în marele mister ce ne 
aştepta în astă seară şi-l luarăm cu noi. Vorba românului: dar din dar se face Rai... 
După două ore intră şi Eminescu şi se aşeză zîmbind lîngă noi... Repede aduse chelnerul tot ce 
i se poruncise şi începurăm a mînca. Eminescu era foarte bine-dispus, glumea, rîdea, mînca şi 
bea, iar noi îi ţineam hangul. Odată fiind sătui, ne pusem pe bere. Acu începu o conversaţie 
animată, al cărei subiect se schimba din minut în minut. Erau trei ore după miezul nopţii cînd 
ne scularăm să plecăm. Eminescu plăti pentru toată mîncarea şi băutura noastră. Ne 
îndreptarăm spre casă. Lupu şi Morariu făceau gălăgie, Eminescu fredona cîntecele sale 
favorite, iar eu mergeam în rînd cu dînşii cu frica în oase, să nu avem conflict cu poliţia... Ne 
despărţirăm şi ne duserăm la culcat. Eu şi Morariu am dormit pînă tîrziu, căci era duminică. 
Baba la care locuiam şi care ne şi servea, mă întrebă ce haine vom îmbrăca azi: eu îi zisei că 
voi îmbrăca hainele mele cele negre. «Dar ce fel de pantaloni?» întrebă ea. «Cum ce fel de 
pantaloni? Cei negri» răspunsei. «Domnul voieşte să glumească; doar aţi trimes aseară un 
bilet prin dl. Eminescu şi aţi cerut pantalonii cei negri, fiindcă aveţi trebuinţă de ei.» Repede 
am sărit la garderob, dar pantalonii nu erau. Se trezise şi Morariu. Eu eram dintru început 
supărat, dar apoi ne cuprinse pe amîndoi un rîs de nu ne mai puteam astîmpăra, căci 
descoperisem taina dărniciei lui Eminescu: mi-a luat pantalonii, i-a vîndut şi ne-a plătit la toţi 
mîncarea. Întîlnindu-mă cu el după-amiază în Café Troidl, l-am tras la răspundere. El se omora 
de rîs şi-mi răspunse cu un aer nevinovat: «Ce eram să fac, eram doar şi eu, şi voi lihniţi de 
foame». «Dar de ce nu i-ai vîndut pe ai tăi?» «Imposibil. Eu n-am două perechi de pantaloni, 
mă!» Se strînsese şi ceilalţi colegi din cafenea şi toţi rîdeau de se prăpădeau, dar nu el, ci de 
mine.”(Teodor V. Ştefanelli) 

(SURSA: https://dilemaveche.ro/sectiune/carte/articol/eminescu-asa-cum-a-fost) 
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           PROGRAM  

 
Duminica, 20 ianuarie 2019, ora 11 a.m. – SFANTA LITURGHIE (Duminica celor 10 
leprosi); mentionam faptul ca Sfintele Moaste si braul Sfantului Ioan Maximovici vor fi la noi 

incepand din aceasta duminica. 
 
Vineri, 25 ianuarie 2019, ora 5 p.m. – ACATISTUL Sfantului Ioan Maximovici; 
 
Sambata, 26 ianuarie 2019, ora 10 a.m. – SFANTA LITURGHIE in cinstea Sfantului 
Ioan Maximovici; 
Sambata, 26 ianuarie 2019, ora 5 p.m. – SFANTUL MASLU 
 
Duminica, 27 ianuarie 2019, ora 11 a.m. – SFANTA LITURGHIE ARHIEREASCA  
(Vindecarea orbului din Ierihon) 
                    
                                                            *** 
ANUNT! 
Suntem in masura sa va anuntam ca, asa cum Inalt Prea Sfintitul Irenee ne-a promis anul 
trecut cu prilejul vizitei de hramul misiunii noastre, vom avea bucuria de a primi 
binecuvantarea Sfantului Ioan Maximovici prin aducerea braului arhieresc precum si a unor 
particele din moastele sfantului, prilej cu care, incepand de vineri, 25 ianuarie 2019,               
ora 5 p.m., vom dedica mai multe slujbe religioase in cinstea sfantului.  
Totodata vom avea in mijlocul nostru si pe Inalt Prea Sfintitul Irenee, probabil, incepand cu 
ziua de sambata, 26 ianuarie, ora 5 p.m., atat la taina Sfantului Maslu cat si la Sfanta 
Liturghie de duminica, 27 ianuarie 2019. Dupa Sfanta Liturghie, incepand cu ora 1:00 p.m. va 
invitam pe toti sa participati la o agapa frateasca oferita de familiile Liviu Cananau si George 
Belu. Vom reveni cu acest anunt si cu alte detalii daca va fi necesar.   
 
 
 
 
 
 
 
 


