
    
     

    
   Anul VII nr. 24 (335) 
 

         17  Iunie 2018 
 Duminica a III-a după Rusalii 

      (Despre grijile vieţii) 

 

     www.parohiamartisor.ro 

   

Parohia Mărţişor 

 
 2018 - Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam 

   
 
 

 

  
 

 

 

„Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va 
fi întunecat. Deci, dacă lumina care e in tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult! Nimeni nu poate să slujească la doi domni, 
... nu puteți să slujiți lui Dumnezeu şi lui Mamona, De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru 
trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea! Priviţi la păsările cerului, că 
nu seamănă, nici nu seceră... şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele? Şi cine dintre voi, 
îngrijindu-se, poate să adauge staturii sale un cot? ... Luaţi seama la crinii câmpului .... Şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea 
lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia. Iar dacă iarba câmpului... Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin 
credincioşilor? Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate acestea se 
străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui 
şi toate acestea se vor adăuga vouă.”                                                                                                                                    (Matei 6, 18-23) 

Cu cât oamenii se îndepărtează mai mult de viața cea simplă, firească și înaintează spre lux, cu atât crește și neliniștea din ei. 
Și cu cât se îndepărtează mai mult de Dumnezeu, este firesc să nu afle nicăieri odihna. De aceea umblă neliniștiti chiar și împrejurul 
lumii,pentru că în toată planeta noastră nu încape multa lor liniște. Din traiul cel bun lumesc, din fericirea lumească iese stresul lumesc. 
Educația exterioară cu stres duce în fiecare zi sute de oameni (chiar și copii mici) la psihanalize și la psihiatri și construiește mereu spitale 
de boli psihice și instruiește psihiatri, dintre care mulți nici în Dumnezeu nu cred, nici existența sufletului nu o primesc. Cum este cu putință 
ca acești oameni să ajute suflete, când ei înșiși sunt plini de neliniște? Cum este cu putință ca omul să mângâie cu adevărat, dacă nu crede 
în Dumnezeu și în viața cea adevărată, cea de după moarte, cea veșnică? Când omul prinde sensul cel mai adânc al vieții celei 
adevărate, i se îndepărtează toată neliniștea și-i vine mângâierea dumnezeiască, și astfel se vindecă. Dacă ar fi mers cineva la spital 
și le-ar fi citit bolnavilor pe Avva Isaac, s-ar fi făcut bine toți cei ce ar fi crezut în Dumnezeu, pentru că ar fi cunoscut sensul cel mai 
adânc al vieții. 

Oamenii încearcă să se liniștească cu calmante sau cu teorii yoga, și nu vor adevărata liniște, care vine atunci când se smerește 
omul și care aduce mângâierea dumnezeiască înlăuntrul lor. Și turiștii care vin din țări străine și umblă pe drumuri, prin soare, căldură, 
praf, prin atâta zăpușeală, gândește-te cât suferă! Ce silă, ce apăsare sufletească au, de ajung să socoată destindere această chinuială 
exterioară! Cât sunt de izgoniți de ei înșiși, de ajung să socoată această chinuială drept odihnă! 

Când vedem un om cu o neliniște mare, cu mâhnire și supărare, deși le are pe toate – nu-i lipsește nimic – atunci să știm că-i 
lipsește Dumnezeu. În cele din urmă, oamenii sunt chinuiți și de bogăție, pentru că bunurile lumești nu-i împlinesc sufletește; 
suferă de un chin îndoit. Cunosc oameni bogați care au de toate și nu au copii, și tot se chinuiesc. Se plictisesc de somn, se plictisesc de 
plimbări, sunt chinuiți de toate. “În regulă“, îi zic unuia, “dacă ai timp liber, fă-ți cele duhovnicești. Citește un Ceas, citește puțin din 
Evanghelie“. “Nu pot“, îmi spune. “Fă un bine, du-te la un spital și mângâie un bolnav“. “Cum să merg până acolo?, îmi răspunde. “Și de ce 
sa fac aceasta?“. “Du-te și ajută vreun sărac de prin vecini“. “Nu, nu mă multumește nici aceasta“, spune. Să aibă timp liber, să aibă o 
grămadă de case, să aibă toate bunătățile și să se chinuiască! Știți căți astfel de oameni există? Și se chinuiesc până ce li se strâmbă 
mintea. Înfricoșător! Și dacă nici nu lucrează, ci își trag veniturile numai din averile lor, atunci sunt cei mai chinuiți oameni. Dacă ar avea cel 
puțin un serviciu, ar fi mai bine. 

Viața de astăzi, cu necontenita e alergătură, este un iad. Oamenii se grăbesc și aleargă mereu. La ora cutare trebuie să se afle aici, 
la cealaltă acolo, și așa mai departe. Și ca să nu uite ce au de făcut, și le notează pe toate. Cu atâta alergătură, tot este bine că își mai 
amintesc cum îi cheamă… Nici pe ei înșiși nu se cunosc. Dar cum să se cunoască? Se poate să te oglindești în apă tulbure? Dumnezeu să 
mă ierte, dar lumea a ajuns un adevărat spital de nebuni. Oamenii nu se gândesc la cealaltă viață, ci cer numai aici mai multe 
bunuri materiale. De aceea nu află liniște și aleargă mereu. 

Bine că există viața de dincolo. Dacă oamenii ar fi trăit veșnic în viața aceasta, nu ar fi existat un iad mai mare, dat fiind felul în 
care și-au făcut ei viața. Cu neliniștea asta de acum, dacă ar fi trăit 800-900 de ani, ca în vremea lui Noe, ar fi trăit un mare iad. “Zilele 
anilor noștri șaptezeci de ani, iar de vor fi în putere, optzeci de ani; și ce este mai mult decât aceștia, osteneală și durere.“ (Ps.89, 10-11). 
Șaptezeci de ani sunt de ajuns ca oamenii să-și căpătuiască copiii. 

Într-o zi a trecut pe la coliba mea un medic care trăiește în America și mi-a spus despre viața de acolo. Lucrează toată ziua. Fiecare 
membru al familiei trebuie să aibă mașina sa. Apoi acasă, pentru ca fiecare să se miște liber, trebuie să aibă patru televizoare. Lucrează și 
se ostenesc ca să scoată bani mulți, ca să spună că sunt aranjați și fericiți. Dar ce legătură au toate astea cu fericirea? O astfel de viață 
plină de neliniște și într-o neîncetată alergătură (după bani) nu înseamnă fericirea, ci este un iad. Ce să faci cu viața într-un astfel de 
stres? Dacă ar fi trebuit ca întreaga lume să trăiască o astfel de viață, eu nu aș fi voit-o. Dacă Dumnezeu le-ar fi zis acestor oameni: “Nu vă 
pedepsesc pentru viața ce o trăiți, însă vă voi lăsa să trăiți veșnic în acest fel“, asta pentru mine ar fi fost un mare iad. 

De aceea, mulți oameni nu pot răbda să trăiască în astfel de condiții și ies afară în aer liber, fără direcție și scop. Se adună în grupuri și 
merg în afara orașelor, în mijlocul naturii, unii ca să facă gimnastică, iar alții pentru altceva. Mi s-a spus despre unii că ies în aer liber și 
aleargă, ori se suie pe munți pȃnă la înălțimea de 6000 de metri. Își țin răsuflarea, apoi o lasă, și iarăși inspiră adânc… Lucruri de nimic. 
Aceasta arată că inima lor este strivită de neliniște și caută o ieșire. Am spus unuia dintre aceștia: “Voi săpați o groapă, o măriți, vă minunați 
de groapa ce ați făcut-o și… săriți în ea, prăvălindu-vă în jos, în timp ce noi săpăm groapa, dar aflăm metale prețioase. Nevoința noastră 
are rost, fiindcă se face pentru ceva mai înalt.“                                                     (Doctoria împotriva stresului, Sf.Cuvios Paisie Aghioritul) 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                         Programul săptămânii  17 iunie  2018 –  24 iunie  2018 

Duminică               17 iunie    8 - 12 - Sf.Liturghie (Despre grijile vieţii) – Pr.Dragoş 

Duminică               17 iunie 17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

Luni                        18 iunie 17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli  – Pr.Dragoş 

Marți                      19 iunie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri                 20 iunie   9 - 10 - Sfinţirea mică a apei - Pr.Dragoş 

Joi                           21 iunie   

Vineri                     22 iunie    9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri                     22 iunie 17 – 18 - Slujba acatistului Sf.Grigorie Dascălul - Pr.Dragoş 

Sâmbătă                 23 iunie           8 – 11 - - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi - Pr.Dragoş 

Sâmbătă                 23 iunie         17 – 19 - Vecernia Naşterii Sf.Ioan Botezătorul şi acatistul – Pr.Ticu 

Duminică               24 iunie    8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea slugii sutaşului şi Naşterea Sf.Ioan) – Pr.Ticu 

Duminică               24 iunie 17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

 

                   Marţi, 19 iunie – Sf.Ap.Iuda, ruda Domnului; Sf.Cuv.Paisie cel Mare 

                                       Vineri, 22 Iunie – Sf.Ier.Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării Romȃneşti 

 
                              19 iunie -  Sf. Iuda, numit și Tadeu, a fost fratele Sf. Iacov cel Tânăr, rudă cu Domnul Iisus Hristos.  

                            A  fost unul dintre cei 12 apostoli. A predicat Evanghelia în Iudeea, Samaria, Idumeea, Siria,  

                          Mesopotamia și Libia. Trăia din agricultură. După tradiție, era fiul Lui Cleopa și al Mariei, verișoară cu  

                          Sf. Fecioară Maria. După istoricul Eusebiu de Cezareea, s-a întors la Ierusalim în 62 și a asistat la alegerea  

                       fratelui său, Sf. Simeon, episcop de Ierusalim. Sf. Iuda este autor al unei Epistole către Bisericile 

Răsăritene, în special către convertiții de la iudaism. A suferit martiriul la Beirut, în anul 65, împreună cu Sf. Apostol 

Simon zilotul. Trupurile celor doi au fost mutate mai apoi în Basilica Sf. Petru din Roma, așezate sub altarul Sf. Iosif. 

Este invocat în cazurile disperate deoarece în epistola sa spune că cel credincios trebuie să persevereze în condițiile 

grele, în dificultăți. 

Biserica Armeană îl cinstește pe Sf. Iuda, alături de Sf. Bartolomeu, ca sfânt patron. De altfel, Mănăstirea Sf. Tadeu 

se află în nordul Iranului, iar Mănăstirea Sf. Bartolomeu în sud-estul Turciei, dar ambele s-au aflat odinioară pe teritoriul 

Armeniei. După martiriul său, pelerinii au venit și s-au rugat la mormântul său. Ordinul Dominicanilor a făcut cunoscut cultul 

Sf. Iuda în multe zone ale lumii. Armenia (sec. XIII), Spania, Italia, America de Sud și S.U.A., începând cu sec. XIX. 

Icoana Sfântului Iuda Tadeul - De cele mai multe ori, Sf. Iuda este reprezentat purtând imaginea Mântuitorului în 

mână sau la piept. Această reprezentare este legată de legenda mahramei din Edessa, bazată pe o corespondență apocrifă 

între Mântuitorul Iisus Hristos și regele Abgar. Istoricul Eusebiu spune că regele Abgar de Edessa i-a trimis o scrisoare lui 

Iisus, căutând vindecarea pentru boala lui. Scrisoarea a fost trimisă prin Hannan, administratorul arhivei regale, invitându-l pe 

Domnul să-și stabilească reședința chiar în Edessa. Ambasadorul a pictat un portret al lui Iisus. Primind darul de mare preț, 

regele Edessei l-a așezat cu mare cinste într-unul din palatele sale. După Răstignirea Domnului, Sf. Iuda a ajuns la Edessa și 

regele a primit vindecare de la Dumnezeu. Uimit, s-a convertit la creștinism, împreună cu mulți dintre supușii săi. 

Barda, toiagul sau toporul simbolizează modul în care a fost omorât. Simbolul Sf. Iuda este toiagul. Flacăra de 

deasupra capului simbolizează prezența sa la Cincizecime. (Fragment din articolul semnat de Pr. Mihai Gojgar, Parohul 

Bisericii ”Sfântul Dumitru – Poștă” – Paraclis Universitar din Capitală)                                             http://basilica.ro 

                       

 

Un fragment din Brȃul Maicii Domnului de la mănăstirea Kato Xenia din Grecia va fi adus în 

pelerinaj la parohia Apărătorii Patriei I (Str.Panselelor nr.31– paroh pr.Iulian Scoipan) 

începȃnd cu data de Joi, 21 iunie, orele 10.00 pȃnă duminică, 24 iunie 2018. 
 

Joi 21 iunie 2018 

08.00 – 10.00  – Sf.Liturghie  

10:00 – Întȃmpinarea delegaţiei greceşti care va aduce racla cu Brȃul Maicii Domnului; 

17:00 – Paraclisul  Maicii Domnului; 

Vineri 22 iunie 2018 
08.00 – 10.00  – Sf.Liturghie  

17:00 – Sf.Maslu şi  concert de pricesne închinate Maicii Domnului; 

Sȃmbătă 23 iunie 2018 
08.00 – 10.00  – Sf.Liturghie. Slujba parastasului.  

17:00 – Slujba Privegherii pentru sărbătoarea Naşterii Sf.Ioan Botezătorul; 

Duminică 24 iunie 2018 

08.00 – 09.00  – Acatistul Sf.Acoperămȃnt al Maicii Domnului; 

09.00 – 12.00  – Sf.Liturghie arhierească (pe scena amplasată în curtea bisericii). 

 

 

 

Mănăstirea Căldăruşani - Moaştele Sf.Grigorie Dascălu se găsesc în prezent la Mănăstirea 

Căldăruşani, unde a petrecut cinci ani, între 1818 şi 1823. De aici a plecat pentru a ocupa scaunul 

mitropolitan al Ungrovlahiei. Aflându-se în trecere la mănăstire, când încă se mai afla în surghiunul său 

nedrept, Sf.Grigorie Dascălu a cerut ca tipărirea de carte să nu fie întreruptă. „Precum nu am încetat, 

mai înainte de a mă sui pe scaunul mitropoliei, să mă silesc spre folosul neamului, după cum mărturisesc 

cărţile cele tipărite, aşa şi după ce m-am suit, aşa şi după ce m-am dus în surghiun. Aşa, cu Dumnezeu să se 

zică, şi aici, în Sfânta Mănăstire a Căldăruşanilor fiind oprit, mă voi sili ca să se mai dea la lumină acest 

fel de cărţi, spre slava lui Dumnezeu şi folosul fraţilor“ . Cu toate că nu a îndeplinit o funcţie administrativă 

importantă în cadrul mănăstirii, i-a oferit ceea ce avea mai de preţ: moaştele şi traducerile sale.  
 




