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”Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna 
înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre. Şi va pune oile de-a dreapta 
Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi 
împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat 
să beau; străin am fost şi M-aţi primit; Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi 
venit la Mine. Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat 
să bei? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am 
venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, 
prea mici, Mie Mi-aţi făcut. Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este 
gătit diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau; Străin am 
fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi  cercetat. Atunci vor răspunde şi ei, zicând: 
Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau  străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi -am slujit? El însă le va 
răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Şi vor merge 
aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică.”                                                   ( Matei 25, 31-46 )                                                                                                                                

Toată viaţa noastră pământească este numai o umbră palidă a vietii - a vieţii 
adevărate, a vieţii întregi - în Impărăţia lui Dumnezeu, tot așa cum întreaga suferinţă 
de pe pământ este numai o umbră ștearsă a chinuirii îngrozitoare a păcătoșilor din iad. 
Viata pe pământ - oricât de minunată ar putea fi - este amestecată cu suferinţa, 
pentru că aici nu există nici o împlinire a vietii; întrucât suferinta de pe pământ - 
oricât de mare ar putea fi - este amestecată cu viaţa. Dar, la Infricoșătoarea  
Judecată, viaţa va fi separată de chinuire. Si una si cealaltă vor fi vesnice. 
Intelegerea noastră omenească nu poate să priceapă ce înseamnă această vesnicie. Cel 
care va avea bucuria de a vedea o clipă faţa lui Dumnezeu, i se vă părea ca si cum ar fi 
durat mii de ani; si cel care va fi chinuit o clipă de către diavolul în iad, i se va părea că 
sunt mii de ani. Pentru că timpul nu va mai fi asa cum îl cunoaștem noi - zi după 
noapte și noapte după zi - ci atunci va fi o zi deosebită pe care Domnul singur o stie. 
Nu va mai fi nici un alt soare decât numai Dumnezeu, si acest soare nu va răsări si 
nu va apune, ca veșnicia să se numere în zile, asa cum se socoteste timpul acum. 
Binecuvântatii vor socoti vesnicia în termenii bucuriei lor si păcătosii chinuiti vor 
socoti timpul in termenii chinuirilor lor. 

Prin urmare, Domnul nostru Iisus Hristos a vorbit in felul acesta despre ultimul si 
cel mai mare eveniment care urmează să aibă loc în timp, la capătul veacurilor si in 
vesnicie. Si noi credem că toate acestea se vor întâmpla întocmai, mai întâi pentru 
că toate celelalte preziceri pe care le-a făcut Hristos s-au întâmplat intocmai si, în al 
doilea rând, pentru că El este cel mai mare prieten al nostru si adevărat Iubitor al 
omenirii - si în iubirea desăvârșită nu există falsitate sau eroare. Iubirea  
desăvârșită  contine adevărul  desăvârșit. Dacă toate acestea nu urmau să se 
întâmple, El nu ne-ar fi spus despre acestea. Dar El nu ne-a spus despre aceasta pentru 
a-Si demonstra cunostintele Sale în fata oamenilor. Nu; El nu a căutat mărire la oameni 
(Ioan 5:41). 

Atunci să nu mai pierdem nici măcar o singură zi, pentru că fiecare zi poate să fie 
ultima si poate fi hotărâtoare; fiecare zi poate aduce pierirea acestei lumi si zorile 
Zilei celei îndelung asteptate. Inseamnă că cel care nu se bucură la apropierea 
sfârșitului lumii, arată că el nu este prietenul acesteia, si de aceea el este 
vrăjmașul lui Dumnezeu. Dar aceste gânduri sunt departe de credinciosi, de cei ce 
stiu prin credinţă că mai există si o altă viaţă și pe care o doresc cu adevărat. Poate 
că nu ne vom rușina in Ziua Mâniei Domnului; înaintea Domnului si înaintea 
mulţimilor de îngeri ai Săi și a multor bilioane de oameni drepti si sfinti. Poate că nu 
vom fi alungati pentru veșnicie de Domnul si de îngerii si sfintii Săi și de rudeniile si 
prietenii noștri, care se vor afla de-a dreapta. Dar, împreună cu mulţimile nenumărate 
si strălucitoare de îngeri si de oameni drepti, să cântăm laude de bucurie si de biruinţă: 
"Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot! Aliluia!"  

                     Sfântul Nicolae Velimirovici  -  http://www.crestinortodox.ro 

       
           Mai dă-ne timp... 
 
Nu-Ţi lua, Doamne, bolta înapoi! 
Nu face încă sul, cerul cu stele! 
Milostiveşte-Te încă un timp de noi, 
Mai lasă-ne ca să privim la ele!… 

Nu-Ţi lua florile din primăveri şi 
toamne, 
Din rouă numai Tu le-ai pus mărgele ! 
Nu arde-atâta gingăşie, Doamne, 
Mai lasă-ne să ne uimim de ele! 

Nu-Ţi lua munţii înapoi, Părinte, 
Din codri încă să nu faci surcele! 
Chiar dacă omul nu a fost cuminte 
Mai lasă-l să se cureţe de rele! 

Nu ne lua ţărâna, ceresc Tată, 
Ce-ascunde-n ea şi moaşte şi durere! 
Că n-am sfinţit-o toţi – rugăm: ne iartă! 
Mai las-o doar ca loc de-ngenunchiere!  

Aşteaptă-ne, nu pierde-a Ta zidire! 
Aşteaptă-ne cu munţi, cu flori, cu toate 
Aşteaptă-ne să ne venim în fire! 
Aşteaptă-ne atâta cât se poate! 

Îndepărtează, de e cu putinţă, 
Nimicitorii îngeri de la uşă! 
Mai dă-ne, Doamne, timp de pocăinţă! 
Mai dă-ne timp de sac şi de cenuşă! 

    Prof. Paraschiva Rădoi 
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 Duminica Înfricoşatei Judecăţi  
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Programul săptămânii    23  februarie 2014 – 2 martie 2014 
 

 
 
 
 

                                                

Ziua ORA                              Slujbe 
Duminică     23 februarie       8  - 12 - Sf.Liturghie ( Ȋnfricoșata Judecată) –  Pr. Dragoș 
Duminică     23 februarie      17 - 18 - Paraclisul  Maicii  Domnului și cateheză –  Pr. Dragoș 
Luni             24 februarie  18 – 19 - Acatistul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil  -   Pr. Dragoș 
Marţi           25 februarie        -   Program administrativ 
Miercuri      26 februarie 9 - 10 - Sfinţirea mică a apei -    Pr. Dragoș 
Vineri           28 februarie       9 – 11 - Sfântul  Maslu 
Vineri           28 februarie      17 -18 - Acatistul  Sf.M.Mc.Gheorghe  -   Pr. Dragoș 
Sâmbătă       1  martie        8 – 11 - Sf.Liturghie  şi  pomenirea  celor  adormiţi  -  Pr. Dragoș 
Sâmbătă       1  martie      17 - 18 -Vecernia Duminicii Lăsatului sec de brânză –  Pr. Ticu 
Duminică     2  martie       8  - 12 - Sf.Liturghie ( Izgonirea lui Adam din Rai) –  Pr. Ticu 

AnunŃ :  Ȋn urma ședinŃei din 9 februarie 2014  s-a  stabilit  ca valoarea contribuŃiei pe 2014 să fie de  50 lei / familie 

Pomenirea morţilor, la Moşi, semnifică faptul că întreaga Biserică nădăjduieşte că Hristos, Cel Care vine ca Judecător 
al celor vii şi al celor morţi, va face judecata Sa cu bunătate şi cu iubire de oameni.  

Biserica a ales pentru pomenirea morţilor ziua de sâmbătă, întrucât aceasta este ziua în care Hristos a sălăşluit în 
mormânt şi S-a pogorât la iad ca să vestească, celor ţinuţi în legăturile morţii de mult timp, izbăvirea lor prin moartea şi 
Învierea Sa. Sâmbăta este ziua în care Hristos s-a aflat în mormânt. Şederea Domnului nostru Iisus Hristos în mormânt, în ziua de 
sâmbătă, face din mormânt „un pat de odihnă şi o antecameră a veşniciei“. „Ziua de sâmbătă comemorează evenimentele 
întâmplate în Sâmbăta Mare, din Săptămâna Patimilor, după ce Mântuitorul a fost pus în mormânt (în Vinerea Patimilor). 
Sâmbătă, Mântuitorul S-a pogorât cu sufletul la iad, a smuls peceţile iadului şi a scos pe strămoşii noştri, Adam şi Eva, şi pe toţi 
drepţii Vechiului Testament, ducându-i în rai. Deci, ziua aceasta a biruinţei, care prefaţează Învierea, este comemorată în fiecare 
sâmbătă, când facem pomenirea morţilor“ (Înalt Preasfinţitul Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului)       www.ziarullumina.ro/2008 

Dacă în anul 2013 aţi obţinut venituri impozabile şi vreţi să ajutaţi parohia Mărţisor prin direcţionarea a 2 % 

din impozitul anual,  o puteţi face completând de la biserică formularul 230 cu datele personale. 
     N.B.  (Formularul 230 se poate descărca ṣi de pe pagina parohiei:  www.parohiamartisor.ro  la secţiunea :  

Donaţii 2%)                                   Termenul limită de depunere : 15 mai 2014. 

MărŃişorul este o sărbătoare tradiţională românească a primăverii, a prospeţimii, a bucuriei, a victoriei binelui împotriva 
răului. Tradiţia sărbătorii are o vechime de mii de ani, primele dovezi arheologice datând din vremea dacilor. Mulţi au 
asociat numele mărţişorului şi al lunii martie cu cel al zeului Marte din Roma antică, însă este amintit şi un zeu al dacilor numit 
Marsyas Silen. Dacă femeile dace purtau monede legate cu fire împletite, obiceiuri asemănătoare sunt semnalate şi în Bulgaria, 
Macedonia, Albania.  Românii numesc luna martie chiar mărţişor. Acum începe aratul şi semănatul, se curăţă livezile şi 
grădinile, se scot stupii de la iernat şi se „reteaza“ fagurii de miere utilizaţi ca leac în medicina populară.  

„Mărţişoarele jucau un rol important în victoria noului anotimp, cel călduros, asupra celui vechi, friguros, reprezentat de 
ultimele capricii ale Babelor. Rolul cel mai important îl avea torsada, cele două fire împletite care iniţial erau alb şi negru, 
aşa cum erau şi oile babii“ ( Marcel Lutic, de la Muzeul Etnografic al Moldovei). Albul şi negrul reprezentau unirea cerului cu 
pământul, simbolul fertilităţii, a împletirii luminii cu întunericul, a iernii şi a verii. Ulterior, s-a folosit în loc de negru 
albastrul, iar mai recent, de prin secolul XVIII-XIX se foloseşte roşul. Mărţişoarele erau oferite în special copiilor sau 
tinerilor şi aveau un rol de protecţie, după cum a mai menţionat Marcel Lutic.                             www.ziarullumina.ro / 2008  

„Cele mai vechi mărţişoare erau făcute din lână albă şi neagră. Albul este semnul purităţii, fiind ca şi negrul, o sumă a 
tuturor culorilor. În valoare absolută, albul este egalul negrului, deşi, acum, se valorizează pozitiv numai albul. Etnologii au 
convenit că albul este o culoare de trecere, exprimând cel mai bine moartea şi renaşterea“, atât negrul, cât şi albul fiind 
ambivalente, albul fiind folosit în vechime pentru doliu.  La fel, „Baba Dochia moare şi renaşte simbolic în cele 9 sau 12 zile ale 
sale de la începutul lunii martie. Iar această celebră babă nu ar fi altceva decât ilustrarea simbolică a timpului care se naşte, 
curge şi moare cu o ciclicitate stabilită cândva, demult, după ritmul lunii. Nu întâmplător, altădată, mărţişoarele se puneau 
la apariţia pe cer a Craiului Nou (lunii noi)“. Fiind în legătură cu pământul, Dochia are legătură directă şi cu negrul, cealaltă 
culoare a mărţişorului arhaic, a precizat Lutic, care a adăugat că negrul reprezintă pământul roditor.  

Astfel, „în torsada mărţişorului, albul cu negrul reprezintă o îmbinare fericită a luminii cu întunericul, a zilei cu noaptea, a 
iernii cu primăvara, a cerului cu pământul. Albastrul, culoarea cerului şi a apei, era un substitut al negrului. Culoarea roşie a 
exercitat şi încă mai exercită o fascinaţie deosebită asupra oamenilor. Etnologii consideră că ea produce cel mai puternic efect 
asupra simţurilor, fiind simbolul frumuseţii, tinereţii, sănătăţii şi bogăţiei. Este asociată în multe culturi arhaice venirii 
primăverii, naşterilor şi căsătoriilor, a începuturilor. Încă şi azi se pun canafi roşii la viţei, mânji, miei şi la copiii nou născuţi“.                                                                    

 

„Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat,  
ca oricine crede în El să nu  piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan  3 ,15) 




