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"În vremea aceea, intrând iarăşi Iisus în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă. Şi îndată s-au adunat aşa de 

mulţi, încât nu mai era loc nici înaintea uşii, iar Dânsul le grăia cuvântul (lui Dumnezeu). Şi au venit la El, aducând un 

slăbănog, pe care-l purtau patru oameni. Dar, neputând ei din pricina mulţimii să se apropie de El, au desfăcut acoperişul 

casei unde era Iisus şi, prin spărtură, au coborât patul în care zăcea slăbănogul. Iar Iisus, văzând credinţa lor, i-a zis 

slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale! Şi erau acolo unii dintre cărturari, care şedeau şi cugetau în inimile lor: 

Pentru ce vorbeşte Acesta astfel? El huleşte. Cine poate să ierte păcatele, fără numai singur Dumnezeu? Şi îndată, cunoscând 

Iisus cu duhul Lui că aşa cugetau ei în sine, a zis lor: De ce cugetaţi acestea în inimile voastre? Ce este mai uşor, a zice 

slăbănogului: Iertate îţi sunt păcatele, sau a zice: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă? Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului 

a ierta păcatele pe pământ, a zis slăbănogului: Zic ţie: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta. Şi s-a ridicat îndată şi, 

luându-şi patul, a ieşit înaintea tuturor, încât erau toţi uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Asemenea lucruri n-am văzut 

niciodată."                                                                                                                                                             (Marcu 2, 1-12) 

Ce lecţie pentru noi! Şi cum nimereşte el drept în locul cel mai dureros al sufletului poporului nostru! Avem o mulţime de 

porniri bune, sincere, fierbinţi, dar… “date ne-au fost porniri alese, însă nu ni s-a dat să împlinim nimic”. Ele sunt duse rareori 

la capăt şi în domeniul organizării vieţii noastre exterioare şi sociale, iar cu atât mai rar în domeniul educaţiei personale şi 

mântuirii sufletului. 

Adeseori părăsim lupta la jumătate, deoarece drumul către Hristos se dovedeşte a fi greu şi plin de piedici: o mulţime de 

bariere, mormane de pietre, pante abrupte, desişuri de nepătruns… Unii încearcă să se lupte, dar peste tot, la orice pas, sunt 

greutăţi şi ispite. Elanul scade, de undeva apare şi copleşeşte mintea gândul cumplit şi trădător: „Mântuirea pentru noi e cu 

neputinţă… Am pierit!” Şi oamenii fac cale întoarsă aproape cu nepăsare, renunţând să mai lupte în continuare. 

Or, în viaţa duhovnicească a creştinului este nevoie mai mult decât oriunde de perseverenţă şi de năzuinţa neabătută 

către un singur ţel. Perseverenţa minuţioasă, zilnică, este aici mult mai importantă decât marile eforturi izolate ale 

voinţei sau decât actele eroice. Aceasta este o regulă care se aplică deopotrivă în viaţa personală şi în cea socială. Entuziastul 

sclipitor, pasionat, ce se răceşte repede, aduce în comunitatea creştină mai puţin folos decât ostenitorul smerit, care 

săvârşeşte lucrarea sa nebăgat de seamă, dar cu perseverenţă. 

Dar cum să dezvolţi în tine perseverenţa dacă n-o ai? 

Dacă vom cerceta felul de viaţă al sfinţilor nevoitori, vom descoperi trei condiţii principale de care depindea continuitatea şi 

perseverenţa lucrării lor duhovniceşti.  

În primul rând, scopul unic. Toată viaţa lor era pătrunsă de năzuinţa spre un singur scop: Dumnezeu şi mântuirea 

sufletului. Unicitatea scopului este consecinţa unicităţii centrului vieţii. Când omul este pătruns pe de-a-ntregul de iubirea de 

Dumnezeu, când fiecare amănunt, cât de mărunt, al vieţii lui este legat de gândul la Dumnezeu, când el simte întotdeauna în 

jurul său prezenţa lui Dumnezeu, Care este pretutindeni în chip nevăzut, atunci fireşte că Dumnezeu este centrul tuturor 

năzuinţelor lui şi fiecare faptă a lui e determinată de dorinţa de a plăcea lui Dumnezeu şi de teamă de a încălca poruncile Lui. 

În al doilea rând, deplina lepădare de sine şi încredinţare a propriei vieţi voii lui Dumnezeu. Lucrul acesta pare ciudat la 

prima vedere. Când vorbim de perseverenţă, de obicei avem în vedere tocmai capacitatea şi puterea de a stărui în împlinirea 

propriilor dorinţe, pe când aici se cere lepădare de voia proprie şi supunere faţă de Dumnezeu. Perseverenţă şi supunere! 

În al treilea rând, odrasla celor două condiţii de mai înainte: o răbdare uriaşă. Răbdarea sfinţilor nevoitori a fost întotdeauna 

uriaşă.  Însemnătatea ei pentru nevoinţă creştină este cu totul limpede: ca să duci o luptă neîntreruptă cu ispitele, să te îndreptezi 

mereu, cu încordare, pe tine însuţi şi să nu dai înapoi până în ultima clipă a vieţii tale, să nu te laşi de lucrul pe care l-ai 

început până când nu l-ai dus la capăt, trebuie să fii în stare să înduri bărbăteşte – în primul rând suferinţele şi lipsurile ce 

însoţesc întotdeauna nevoinţă creştină, iar în al doilea rând inevitabilele greşeli, căderi şi nereuşite, ce pot cu uşurinţă să 

stârnească descurajarea şi să slăbească energia creştinului lipsit de experienţa duhovnicească. 

  Sf.Vasile al Kineşmei, Evanghelia pentru omul modern - www.cuvantul-ortodox.ro 

În lume avem aceste trebuinţe ale trupului - de mâncare, de băutură, de înmulţire a neamului omenesc, ca şi celelalte specii. 

Dar, deodată, în rugăciune sau în biserică, nu simţim noi că depăşim laturile acestei lumi? Simţim că trecem dincolo, pe un alt 

plan. Că deodată se deschid aripile noastre, cugetarea noastră, cuvântul rugăciunii noastre. Eu simt atunci că înălţându-mă, 

rostind Tatăl nostru, rostind Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, rostind Împărate Ceresc, Duhul Adevărului, care 

pretutindenea eşti şi toate le plineşti, simt că trec dicolo de lumea celor create, dincolo de lumea morţii, dincolo de lumea 

mărginită a răului, a ruinii, a slăbiciunii, a certurilor, a vrajbelor şi trec, prin rugăciune, în lumea fără de hotar a luminii divine, a 

iubirii divine, a vieţii divine, a nemuririi. Măcar pentru o clipă în rugăciune eu simt cu firea mea iluminată de har după taina lui 

Hristos, Dumnezeu şi Om, după mărturia Calcedonului, că îmi deschid aripile şi măcar pentru o clipă… Cum am trăit şi astăzi 

Sfânta Liturghie, la auzirea Evangheliei, la primirea Împărtăşaniei şi a oricărei rugăciuni. Ajută-ne, Doamne, aşa să ne simţim 

adevărul nostru, după chipul Tău, Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, cu rugăciunea către Tine, către Maica Ta Născătoare de 

Dumnezeu şi cu toţi sfinţii. Amin. Amin. Amin.                                 Părintele Constantin Galeriu - www.crestinortodox.ro 

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul ! 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                         Programul săptămânii  4  martie 2018 –  11  martie 2018 

Duminică           04 martie 8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea slăbănogului din Capernaum) – Pr.Ticu 

Duminică           04 martie 17 - 19 - SF.MASLU de obşte la parohia Mărţişor 

Luni                   05 martie 17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marți                 06 martie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri            07 martie 8.30  - 10 - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite  şi sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi                      08 martie   

Vineri                09 martie 8  - 10 - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite (Sf.40 de Mucenici) – Pr.Ticu 

Vineri                09 martie     10 - 12 - Taina SF.MASLU  

Vineri                09 martie 17 - 18 - Slujba acatistului Sf.40 de Mucenici – Pr.Ticu 

Sâmbătă            10 martie    8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi  – Pr.Ticu 

Sâmbătă            10 martie 17 - 18 - - Vecernia duminicii a III-a din Post (a Sfintei Cruci) – Pr.Dragoş 

Duminică           11 martie 8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Cruce) – Pr.Dragoş 

Duminică           11 martie 17 - 19 - SF.MASLU de obşte la parohia Sf.Haralambie Bellu (Str.Împ.Traian) 

 

„Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie. 
Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale. 
Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşalele mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în 

vecii vecilor. Amin”.   (Rugăciunea Sf.Efrem Sirul)                                                                                                                                                     
Legată de vremea Postului Mare, Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul este o rugăciune scurtă, simplă, dar plină de putere. 

Rugăciunea are trei părţi bine deosebite: în prima parte, ne rugăm lui Dumnezeu: „Doamne şi Stăpânul  

vieţii mele! Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert  nu mi-l da mie”. 

Lupta noastră trebuie să o ducem împotriva „duhurilor răutăţii din văzduh” (Efeseni 6, 12). Patimile care înrobesc pe 

om nu sunt altceva decât semnul înfrângerii omului în lupta sa cu aceste puteri vrăjmaşe. De aceea, Sfinţii Părinţi obişnuiesc 

să numească „duh” nu numai pe duhul răutăţii, pe diavolul, ci şi lucrarea lui, zicând deopotrivă: „duhul trândăviei” 

etc. Acest fel de a vorbi al Părinţilor ne ajută să înţelegem că o „patimă” este mai mult decât o îmbolnăvire a sufletului, 

este căderea în robia unei puteri vrăjmaşe, care ne stăpâneşte cu silnicie, ne munceşte neîntrerupt, urmărindu-ne moartea 

veşnică. În dosul fiecărei patimi se ascunde puterea vrăjmaşă a diavolului. 

Faţă de duhurile răutăţii, cele patru duhuri bune: duhul curăţiei, al smereniei şi celelalte nu sunt îngeri, ci daruri ale 

Sfântului Duh şi ne rugăm lui Dumnezeu ca ele să nu rămână nelucrătoare. O simplă privire asupra celor două şiruri de 

„duhuri” ne ajută să înţelegem că duhurile răutăţii se află în afară de noi, deci şi răul este în afară; duhurile virtuţilor, 

darurile Sfântului Duh ‒ acestea sunt în noi, izvorul binelui este înlăuntrul nostru. Spre rău ne îndeamnă nişte puteri 

străine de noi; spre bine, avem puteri proprii, puterea dumnezeiască din noi. Deci este mai uşor a face binele decât 

răul. De aici și marea răspundere pe care o are omul înaintea lui Dumnezeu şi osânda grea pentru săvârşirea răului. 

Luȃnd bine seama, cele patru patimi ne vatămă conştiinţa din patru părţi. Trândăvia ne vatămă conştiinţa faţă de 

Dumnezeu, ca una care se împotriveşte lucrării harului din noi; grija de multe vatămă conştiinţa faţă de lucruri, pe care le 

întrebuinţăm spre pierzarea şi nu spre mântuirea noastră; iubirea de stăpânire, care nesocoteşte pe om, vatămă conştiinţa 

faţă de aproapele, iar grăirea în deşert vatămă conştiinţa faţă de sine, prin irosirea marelui dar dumnezeiesc al cuvântului. 

Astfel, cele patru patimi arată o stare de îmbolnăvire generală a sufletului, o strâmbare a purtării omului faţă de tot ceea 

ce-l înconjoară: faţă de Dumnezeu, faţă de aproapele, faţă de lucruri şi faţă de sine. 

Omul nepăsător faţă de mântuire, răspândit în grija de multe, asupritor de aproapele şi slobod la limbă este chip al acestei 

îmbolnăviri sufleteşti, chipul omului înrobit de păcat. Deşi mântuirea este un lucru personal al fiecăruia, totuşi omul nu şi-

o lucrează de unul singur, ci în strânsă legătură cu Dumnezeu şi restul făpturii: aproapele şi lucrurile. Mântuirea sau 

pierzania sa depinde de felul purtării sale faţă de ceilalţi. Cele patru duhuri rele, strâmbând purtarea omului faţă de lumea din 

afară de el, îi taie orice putinţă de mântuire. Nu-i greu de înţeles, deci, pentru ce Sf.Efrem s-a oprit tocmai la aceste patru 

duhuri.    (Prot.Petroniu Tănase, Uşile pocăinţei. Meditaţii duhovniceşti la vremea Triodului, Ed.Doxologia, Iaşi, 2012) 

 

 

 

INVITAŢIE :  Parohia “Sf.Haralambie Bellu” ne invită, duminică, 11 Martie 2018, orele 17.00, la  

                 Sf.Maslu de obște (paroh preot Gheorghe Dogaru)  (Str.Împăratul Traian) 
 

Îndrumări pentru Postul Paştelui: 

                          - Spovedania să se facă cel puţin în ziua anterioară împărtăşirii, pentru a avea timp pentru citirea  

                             rugăciunilor dinaintea împărtăşirii şi a împlinirii canonului recomandat de duhovnic;  

                          - Impărtăşirea să se facă în cadrul Sf.Liturghii, iar nu după încheierea acesteia; În timpul Postului Mare se  

                            face Sf.Liturghie : Miercurea şi Vinerea (a Darurilor), Sâmbăta şi Duminica (a Sf.Ioan / Sf.Vasile);  

                          - În Vinerea Mare nu se împărtăşeşte ( nu se săvârşeşte Sf.Liturghie şi se ajunează – “Vinerea seacă”); 

                          - În Sâmbăta Mare nu se mai spovedeşte (vremea de pocăinţă s-a încheiat – au fost suficiente 7 săptămâni);  

- Can. 80 al sinodului Trulan şi Can. 11 al sinodului din Sardica: Cine lipseşte trei duminici consecutiv de la Liturghie, iese 

din comuniunea liturgică, adică nu are dreptul să se împărtăşească;  

- Dezlegarea sărindarelor se face în sâmbăta lui Lazăr, nu în Joia Mare (când s-a instituit Sf.Împărtăşanie). 

9 martie - Sfintii 40 de Mucenici erau soldati crestini si faceau parte din Legiunea a XII-a Fulminata din Armenia. Au 

trait in vremea imparatului Licinius (308-324), prigonitor al crestinilor.Numele lor sunt: Chirion, Candid, Domnos, 

Isichie, Iraclie, Smaragd, Evnichie, Valent, Vivian, Claudie, Prisc, Teodul, Eutihie, Ion, Xantie, Ilian, Sisinie, Aghie, Aetius, 

Flavie, Acachie, Ecdit, Lisimah, Alexandru, Ilie, Gorgonie, Teofil, Domitian, Gaiu, Leonte, Atanasie, Chiril, Sacherdon, 

Nicolae, Valerie, Filoctimon, Severian, Hudion, Meliton, Aglaie. 

In Bucuresti, particele din moastele Sfintilor 40 de Mucenici din Sevastia se afla la Manastirea Antim, la Schitul 

Darvari, la Biserica Icoanei, la Biserica Mihai Voda, la Biserica Dichiu de pe Strada Icoanei si la Biserica "Sf.Alexie" de 

pe Calea Serban Voda. 

 

 




