
 

"La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu. 
Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor. Şi 
lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o. Fost-a om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan. Acesta a 
venit spre mărturie, ca să mărturisească despre Lumină, ca toţi să creadă prin el. Nu era el Lumina ci ca să mărturisească 
despre Lumină. Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume. În lume era şi lumea prin 
El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit. Şi celor câţi L-au primit, care cred în 
numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, Care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă 
bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca 
a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr. Ioan mărturisea despre El şi striga, zicând: Acesta era despre Care am zis: 
Cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era. Şi din plinătatea Lui noi toţi am luat, şi har 
peste har. Pentru că Legea prin Moise s-a dat, iar harul şi adevărul au venit prin Iisus Hristos."          (  Ev. Ioan 1, 1-17 ) 

ÎNVIEREA LUI HRISTOS – ÎNTĂRIREA MARTIRILOR. 
Din Pastorala de Sfintele Paşti 2014 a Patriarhului României 

Hristos a înviat! 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2014 ca fiind Anul omagial al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei 

Împărtăşanii, precum şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, înţelegând că există o legătură duhovnicească 
adâncă între iubirea jertfelnică a lui Hristos pentru umanitate, celebrată în Sfânta Euharistie, şi iubirea jertfelnică a 
Martirilor sau a Mucenicilor pentru Hristos, cinstită în slujbele de pomenire a acestora de către Biserică. În ambele se vede 
taina Crucii şi Învierii lui Hristos, Biruitorul păcatului, al iadului şi al morţii, Care dăruieşte lumii mântuire şi viaţă veşnică.  

Martirul creştin este un mărturisitor al credinţei în Iisus Hristos, care a fost ucis pentru credinţa sa. Cel ce mărturiseşte 
credinţa sa în Hristos în faţa oamenilor în timp de prigoană, dar nu a pătimit moarte sângeroasă, este considerat de Biserică 
numai mărturisitor, nu şi martir sau mucenic. 

Ȋnvăţăm de la martiri că iubirea lor pentru Hristos este mai tare decât teama de suferinţă şi de moarte. În acest sens, 
Sfântul Apostol Pavel scrie creştinilor din Roma, oraşul în care va fi martirizat prin decapitare: „Cine ne va despărţi pe noi 
de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau 
sabia (…). Precum este scris, pentru Tine suntem omorâţi toată ziua, socotiţi am fost ca nişte oi de junghiere. Dar în toate 
acestea suntem mai mult decât biruitori prin Acela Care ne-a izbăvit” (Romani 8, 35-37), adică prin Iisus Hristos. 

În al doilea rând, învăţăm de la martiri că tăria credinţei lor sau puterea de a îndura până la moarte toate pătimirile 
vine de la Hristos Însuşi, Care tainic este prezent în ei prin Duhul Sfânt şi îi întăreşte atât de mult, încât mulţi dintre ei 
primesc moartea cu seninătate şi bucurie, trezind mirarea şi chiar admiraţia păgânilor. 

În al treilea rând, martirii ne arată că trăiesc mărturisirea lui Hristos cu preţul vieţii lor ca pe o jertfă sau o ofrandă de 
sine în care se vede iubirea jertfelnică a lui Hristos Cel răstignit şi înviat, suferind împreună cu martirul şi întărindu-l pe 
acesta. 

Jertfa sângeroasă a martirilor a fost considerată a fi un botez al sângelui, prin care se iartă păcatele celor care mor 
pentru Hristos, chiar dacă n-au fost botezaţi cu apă, dar se iartă şi păcatele celor care, deşi au fost botezaţi, au păcătuit după 
botez, martiriul sau mucenicia fiind un „al doilea botez”. Legătura duhovnicească dintre Botez, Euharistie şi Martiriu este 
motivată şi de faptul că Domnul Iisus numeşte Pătimirea şi Jertfa morţii Sale pe Cruce „pahar şi botez” al suferinţelor Sale 
(cf. Marcu 10, 38). De fapt, martirul arată, cu preţul vieţii sale, că păstrează până la moarte legământul de credinţă pe care l-
a făcut când a fost botezat în apă şi Duh Sfânt: adică unirea cu Hristos şi slujirea Lui ca „unui Împărat şi Dumnezeu”. 

În al patrulea rând, martirii ne arată credinţa lor puternică în Învierea de obşte, prin legătura lor vie cu Hristos Cel 
răstignit şi înviat, Care zice: „Eu sunt Învierea şi Viaţa; Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte 
şi crede în Mine nu va muri în veac” (Ioan 11, 25-26). Şi după cum Hristos Cel răstignit şi înviat a biruit păcatul şi moartea, 
tot aşa Sfinţii Martiri, uniţi cu Hristos prin iubire jertfelnică, devin „Buni Biruitori Mucenici” – după cum îi numeşte Biserica 
Ortodoxă. 

În Biserica Ortodoxă, când se sfinţeşte o biserică nouă, în piciorul Sfintei Mese din Sfântul Altar şi în Sfântul Antimis 
sunt depuse numai moaşte de martir, deoarece iubirea jertfelnică a martirilor seamănă cel mai mult cu iubirea jertfelnică a 
lui Hristos Cel răstignit pe Cruce. Toţi Sfinţii Martiri sunt pomeniţi împreună în mod deosebit în Duminica Ortodoxiei şi în 
Duminica Tuturor Sfinţilor. 

Ne rugăm lui Dumnezeu ca Sfintele Sărbători de Paşti să vă aducă tuturor pace şi bucurie, sănătate şi mântuire, 
adresându-vă totodată salutul pascal: Hristos a înviat!         † D A N I E L  Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 
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Programul săptămânii  20 aprilie 2014 – 27 aprilie 2014 
Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică     20  aprilie       0  - 4 -  LITURGHIA SFINTELOR PASTI 
Duminică     20  aprilie       12  - 13 -  Vecernia Paștilor („A doua Ȋnviere”) 
Luni              21  aprilie       8  - 12 -  Sf. Liturghie (Sfintele Paști)  – Pr. Dragoș 
Marţi            22  aprilie       8  - 12 -  Sf. Liturghie (Sfintele Paști – uscarea Sfântului Agneţ)  – Pr. Dragoș 
Marţi            22  aprilie      17  - 19 -  Vecernia și acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe 
Miercuri       23  aprilie       8  - 12 -  Sf. Liturghie (Sf.M.Mc.Gheorghe) – Hramul bisericii Mărţișor 
Joi                 24 aprilie    17 – 19 - Vecernia Izvorului Tămăduirii 
Vineri           25  aprilie       8  - 12 -  Sf. Liturghie (Izvorul Tămăduirii) și sfinţirea apei – Pr. Dragoș 
Sâmbătă      26  aprilie       17 – 18 -  Vecernia Duminicii a 2-a după Paști – Pr.Ticu 
Duminică     27  aprilie       8  - 12 -  Sf. Liturghie (Duminica Sf.Apostol Toma) – Pr. Ticu 

 

  „Ziua învierii! Şi să ne luminăm cu prăznuirea şi unul pe altul să ne îmbrăţişam. Să zicem: fraţilor şi celor ce ne urăsc 
pe noi; să iertăm toate pentru Înviere. Şi aşa să strigăm: Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din 
morminte viaţă dăruindu-le“ (Slava laudelor din slujba Utreniei, miercuri, în a şasea săptămână după Paşti). 
 

                      Vineri, 25 aprilie 2014 – Izvorul Tămăduirii   Este un praznic închinat Maicii Domnului, menit să  

                     arate rolul Sfintei Fecioarei Maria in lucrarea mântuirii oamenilor. Numele de Izvorul Tămăduirii aminteste de o   

                     serie de minuni săvârsite la un izvor aflat in apropierea Constantinopolului. 
                           Potrivit traditiei, Leon cel Mare, cu putin timp inainte de a ajunge impărat, se plimba printr-o pădure din  
                      apropierea Constantinopolului. Intâlneste un bătrân orb care ii cere sa-i dea apă si sa-l ducă in cetate. Leon va  

                      căuta in apropiere un izvor, dar nu va găsi. La un moment dat, a auzit-o pe Maica Domnului spunându-i: "Nu  

                      este nevoie să te ostenesti, căci apa este aproape! Pătrunde, Leone, mai adânc in această pădure si luând cu  

                      mâinile apă tulbure potoleste setea orbului si apoi unge cu ea ochii lui cei intunecati". Leon va face ascultare 
si astfel, va găsi un izvor din care îi va da orbului să bea. Ii va spăla faţa cu această apă, iar orbul va incepe să vadă. După ce a 
ajuns impărat, Leon a construit lângă acel izvor o biserică. Mai târziu, impăratul Justinian (527-565), care suferea de o boală 
grea, s-a vindecat după ce a băut apa din acest izvor. Ca semn de multumire a construit o biserică si mai mare. Această biserică a 
fost distrusă de turci în anul 1453. De-a lungul timpului, apa acestui izvor a vindecat multe boli si a tămăduit diferite răni si 
suferinte. 

Credinciosii care merg la Istanbul (numele nou al vechii cetati a Constantinopolului), se pot inchina in biserica Izvorului 

Tămăduirii. Actuala constructie este din secolul al XIX-lea, dar la subsolul acesteia se află un paraclis din secolul al V-lea unde 
există până astăzi izvorul cu apa tămăduitoare din trecut.                       www.crestinortodox.ro 

 

Sunteţi invitaţi miercuri, 23 aprilie 2014 la hramul Bisericii Mărţișor, Sf.M.Mc.Gheorghe, 
purtătorul de biruinţă, ocrotitorului parohiei. 

După Sf.Liturghie se va săvârși slujba parastasului pentru ctitori: fam Gheorghe și Ioana 
Alexandrescu.                                Dumnezeu să-i odihnească! 

 

Săptămâna luminată   -  Săptămâna care urmează praznicului Invierii Domnului este numită Săptămâna Luminată. 

In vechime, Botezul era săvârsit în noaptea de Pasti. Cei botezati erau numiti "luminaţi" si purtau haine albe in toată 
săptămâna de după Pasti. De la purtarea hainelor albe, aceasta săptămână a primit numele de Săptămâna Luminată. 

Marti, in Săptămâna Luminată, are loc uscarea si sfărâmarea Sfântului Agnet, sfintit in cadrul Liturghiei Sfântului 
Vasile din Sfânta si Marea Joi, din Săptamana Patimilor. Acest Agnet este folosit de-a lungul intregului an pentru 
impărtăsirea bolnavilor sau a celor care nu pot merge la biserică din motive bine intemeiate. 

In Săptămâna Luminată, zilele de miercuri si vineri sunt zile cu "harti". Biserica ne oferă dezlegare la mâncărurile de 
dulce datorită bucuriei Invierii Domnului. Conform Tipicului Sfântului Sava, miercurea si vinerea, in perioada cuprinsă intre 

Invierea Domnului si Duminica Tuturor Sfintilor (prima dupa Rusalii), avem "dezlegare la peste". 
In Săptămâna Luminată  nu se citeste Psaltirea. 

In aceasta săptămână nu se fac parastase pentru cei trecuti la cele vesnice. Amintim că incepând cu praznicul Intrării 
Domnului in Ierusalim, Biserica nu mai face slujbe speciale pentru cei adormiti. Aceste slujbe sunt reluate după Duminica Tomii. 
Acest lucru nu inseamnă ca ei sunt dati uitării. Să nu pierdem din vedere că Biserica îi pomeneste pe acestia in cadrul oricărei      

                  Sfinte Liturghii. Chiar si în Săptămâna Pătimirilor cei adormiti sunt pomeniti in cadrul Sfintei Liturghii din Joia   
                  cea Mare, apoi de praznicul Invierii si la orice Sfântă Liturghie de după Sfintele Pasti.     www.crestinortodox.ro 

 

 

 

Miercuri, 23 aprilie – Sf.M.Mc.Gheorghe -  Sfântul Mucenic Gheorghe s-a născut in Capadocia, 

într-o familie crestină, si a trăit in timpul domniei impăratului Diocletian. Urmează cariera militară, 
ajungând comandant în armata împăratului Diocletian. In anul 303, când împăratul a inceput persecutiile 

impotriva crestinilor, Sfântul Gheorghe a mărturisit chiar inaintea lui Diocletian credinţa in Hristos. 




