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Zis-a Domnul: când va veni Fiul Omului în slava Sa şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe scaunul slavei Sale. Şi 
se vor aduna înaintea Sa toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii ... Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Sa: 
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 căutat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Atunci drepţii îi vor răspunde, zicând: Doamne, când 
Te-am văzut flămând... sau însetat ... sau străin... sau gol ... sau bolnav sau în temniţă ...? Iar Împăratul ... va zice către ei: 
adevărat vă spun că, întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei prea mici, Mie Mi-aţi făcut. Atunci va zice şi celor 
de-a stânga Sa: duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care este pregătit 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 Ţie? El însă le va răspunde şi le va zice: 
adevărat vă spun că, întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Şi vor merge aceştia la 
chinuri veşnice, iar drepţii la viaţă veşnică.                                                                                      (Matei 25,31-46) 

Judecata se face în temeiul unor criterii faptice, lumeşti, practice, pragmatice. Domnul însuşi, vrând să explice (loan 5, 

27) pentru care pricină I s-a dat de către Tatăl puterea sa facă judecată, indică drept cauză: „pentru că este Fiul Omului”. 

Ce vrea să zică această motivare? Ca Hristos e împuternicit să fie Judecător deoarece a fost şi El om şi deci prea bine 

cunoaşte firea oamenilor, lumea, cum stau lucrurile acolo pe pământ, care sunt cu adevărat raporturile dintre făpturi, care le 

sunt nevoile, grijile şi durerile. Hristos e Judecător fiindcă ştie cum stau lucrurile dinlăuntru, experimental, ca Unul Care 

şi El a cunoscut ispitele, oboseala, foamea, durerea. Care a stat faţă către faţă cu trufia, invidia, ura, prostia şi trădarea. Care a 

fost vândut, batjocorit, pălmuit, scuipat şi omorât în chinuri, Căruia I s-a pus pe cap cunună de spini şi a fost îmbrăcat cu 

purpură mincinoasă. Ca Unul Care va judeca în cunoştinţă de cauză, nu după relatări şi expuneri purtate din gură în 

gură, ca Unul Care ştie despre ce e vorba, Căruia nu-i poţi îndruga verzi şi uscate şi câte-n lună şi-n soare sau suci şi răsuci 

adevărul, sau a I-l ascunde sub vorbe frumoase, sau măslui cu iscusite vicleşuguri. Ca Unul Care a fost şi El om ca toţi 

oamenii, Care va aprecia după criterii şi consideraţii foarte simple, foarte omeneşti, de toate zilele, banale, vulgare, criteriile 

„omului de pe stradă", ale omului dosădit, trudit, ferecat în supărări şi neocolit de valurile vieţii. Ale omului obişnuit, cel din 

vâltoarea şi frecuşul vieţii celei mai ne-angelice, ne-„spiritualizate", criteriile bunului-simţ celui mai elementar. Şi care-s 

acestea? Cele ale întrajutorării, bunei vecinătăţi, solidarităţii celor nerăsfăţaţi de ursită. 

Hristos va judeca aşa cum ar face un oarecare muritor anevoie îmbătat cu apă rece, o gospodină cu treburi multe şi puţin 

răgaz pentru braşoave, un ins lovit de soartă, trecut prin ciurul şi dârmonul vieţii materiale, străin de orice speculaţii teologice, 

filozofice, metafizice, ascetice şi de solicitările discursivităţii. Se ia aminte numai la faptele (elementare, crude, brute) care ar fi 

reţinut atenţia şi declanşat reacţia apreciativă a oamenilor năpădiţi de păsurile şi poverile cotidianului celui mai îndepărtat de 

estetism, nelinişti spirituale, dubii mintale, de toate acele cu totul diferite frământări ale celui care nu cunoaşte grija zilei de 

mâine şi a pâinii de astăzi. 

Aceasta e mai ales surprinzător, straniu şi cutremurător în felul de a proceda al Fiului Omului când va şedea pe tronul slavei 

Sale prefăcut în divan de judecată: această bruscă revenire la simplitate, această exclusivitate acordată numai şi numai 

faptelor bune, milosteniei celei de uz comun, iubirii aproapelui, exprimată în termenii filotimiei şi sprijinului între fiinţe 

plămădite din aceeaşi frământătură şi vremelnice gazde ale unui aceluiaşi duh. 

Pericopa zisa a Judecății viitoare ne pune totuşi la îndemână un îndreptar precis şi ne aşaza pe un tărâm solid, de mare şi 

neaşteptata smerenie, de nu şi (pentru mulţi dintre noi) naivitate. Există o cale sigură, neînşelătoare, ce duce spre o soluţie 

fericită a judecaţii nemitarnice: calea modestă, străină de fumuri şi extravaganţe, calea din moşi strămoşi ştiută şi de 

conştiinţa noastră, dintotdeauna bănuită a fi cea dreaptă: calea făptuirii binelui şi venirii în sprijin a celor atât de 

pregnant denumiţi în textele noastre religioase „necăjiţi". Hristos, înţelegem din cele relatate de Sf. Apostol şi evanghelist 

Matei, de aceasta se va interesa mai întâi: cum ne-am purtat în lume cu fraţii, vecinii, semenii şi vrăjmaşii noştri. De 

comportarea noastră în lumea relaţională. 

Ca şi la Răstignire, la Judecată are loc o teribilă şi minunată chenoză: Domnul se transpune în şi se identifică cu 

făpturile Sale cele mai oropsite. El se recunoaşte a fi însetatul, flămândul, întemniţatul... Probabil că, dacă nu S-ar fi întrupat, 

divinitatea n-ar fi pomenit foamea, setea, golătatea. Spitalul şi puşcăria mărturisesc însă realitatea şi deplinătatea întrupării, o 

cunoaştere intimă a condiţiei umane, iar cercetarea bolnavilor şi întemniţaţilor eu unul o socotesc a fi contribuţia Celui care a 

experimentat in vivo amărăciunea singurătăţii şi dulceaţa compătimirii. 

Curios rămâne faptul că omul (finit şi infinit, precum stăruitor îl defineşte Heidegger) apare (tocmai la Judecata cea mare, 

unde ne-am fi aşteptat să-l vedem luat în seamă îndeosebi ca „infinit") sub aspectul de fiinţă creată şi vulnerabilă, de părticică a 

unei comunităţi concrete, cu nevoi rudimentare, nu a vreunei noosfere de tip Teilhard de Chardin. Dar de ce ne-am mira: ca de 

obicei, Hristos grăieşte şi procedează tocmai altfel decât ne aşteptam, ba chiar potrivnic acelor aşteptăm. E o dovadă 

certă de autenticitate.                 

                                                         Părintele Nicolae Steinhardt – ”Dăruind vei dobândi” - www.crestinortodox.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                     Programul săptămânii  3 martie  –  10 martie  2019 

Duminică        3 martie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Înfricoşata Judecată) – Pr.Ticu 

Duminică        3  martie 17– 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

Luni                4  martie         17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marți              5  martie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri         6  martie           9 - 10 - Sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi                   7  martie   

Vineri              8  martie          9 – 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri              8  martie         17 - 18 - Vecernia şi acatistul Sf.40 de Mucenici – Pr.Ticu 

Sâmbătă          9  martie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.40 de Mucenici ) şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Ticu 

Sâmbătă          9  martie 17– 18 - Vecernia Duminicii lăsatului sec de brânză – Pr.Dragoş 

Duminică       10  martie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Izgonirea lui Adam din Rai) – Pr.Dragoş 

Duminică       10  martie 17– 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

 

      Luni, 4 martie  -  Sf.Gherasim de la Iordan; 

                           Sâmbătă, 9 martie  – Sf.40 de Mucenici din Sevastia Armeniei. 

                                               
Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul (306-373) reprezintă o particularitate specifică a slujbelor din Postul Mare.   

 „Doamne și Stăpânul vieții mele,/ Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l da 

mie!/ Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei,/ dăruieşte-l mie, slugii Tale!/ Așa, Doamne, Impărate,/ 

dăruieşte-mi că să-mi văd greșelile mele/ și să nu osândesc pe fratele meu,/ că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin“.  

 Această rugăciune nu era rezervată odinioară doar perioadei Triodului, ci era utilizată mai des. Ea începe a se spune 

începând cu miercurea și vinerea Săptămânii Lăsatului de brânză, iar în timpul Postului Mare se spune la sfârșitul tuturor 

oficiilor ciclului zilnic începând cu lunea Săptămânii I până în miercurea Săptămânii Patimilor (cu excepția sâmbetelor și 

duminicilor în care rânduiala liturgică are un caracter festiv).       Makarios Simonopetritul, "Triodul explicat. Mistagogia timpului liturgic", Ed.Deisis 

             Ȋn duminicile din Postul Mare, Taina Sfântului Maslu se va săvârși, după cum urmează: 
- 17 martie 2019, Duminica I din Postul Mare (a Ortodoxiei),  la Parohia Sf.Apostol și Evanghelist Ioan, Str. Emil Racoviță, Paroh: Pr.Ion Armași; 
- 24 martie 2019, Duminica a II-a din Postul Mare (a Sf. Grigorie Palama), la Parohia Mărțișor, Str. Mărțișor, nr. 63,  
Paroh: Pr. Dragoș Marineață; 
- 31 martie 2019, Duminica a III-a din Postul Mare (a Sfintei Cruci), la Parohia Sfântul Haralambie - Belu, Str. Împăratul Traian, nr. 33, Paroh:  Pr. Gheorghe Dogaru; 
- 7 aprilie 2019, Duminica a IV-a din Postul Mare (a Sf. Ioan Scărarul),la Parohia Cuvioasa Paraschiva - Bellu, Str. Mincă Dumitru, nr. 27, Paroh: Pr. Ioan Roșu; 
- 14 aprilie 2019, Duminica a V-a din Postul Mare (a Cuv.Maria Egipteanca),  la Parohia Înălțarea Domnului, Șos. Olteniței, nr. 196, Paroh: Pr. Florin Voineag. 
 

Zile aliturgice, Liturghii depline şi Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite în perioada Triodului 

Miercurea şi Vinerea din Săptămâna brânzei sunt zile aliturgice, adică fără Sfânta Liturghie, aşa cum nu avem 

Sfânta Liturghie nici în Postul Mare de luni până vineri – şi înţelegem aici Sf.Liturghie deplină – pentru că orice Liturghie este 

un Paşti; împărtăşirea şi unirea cu Hristos nu poate fi o Sfântă şi Mare Vineri, pentru că noi nu ne împărtăşim  cu Hristos Cel 

mort, noi ne împărtăşim cu Hristos Cel transfigurat prin Patimă şi Cruce şi înviat. De aceea, în Sfântul şi Marele Post, noi nu 

avem Liturghie deplină, nu avem Liturghia Sf.Ioan Gură-de-Aur şi Liturghia Sf.Vasile cel Mare de luni până vineri, ci 

avem doar Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite. 

Aşadar, vom avea în fiecare sâmbătă a Postului Mare Liturghia Sf.Ioan Gură-de-Aur, iar în fiecare duminică – mai 

puţin în Duminica Floriilor, care deja face legătura între Postul de 40 de zile şi postul distinct al Sfintelor Patimi - vom 

avea Liturghia Sf.Vasile cel Mare. Aceste două Liturghii sunt Liturghii depline. La aceste două Liturghii de sâmbătă şi 

duminică vom sfinţi Daruri – darurile de pâine şi darurile de vin, pentru împărtăşirea credincioşilor de luni până vineri, în 

Postul cel Mare, când nu avem Liturghii depline sau Liturghii cu epicleză, cu rugăciune de sfinţire.  

Ce e Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite dacă nu o Vecernie din Postul Mare, de luni pănă vineri, în cadrul 

căreia preotul se îmbracă în toate veşmintele şi scoate în procesiune Sfânta Împărtăşanie, pe care a pregătit-o încă de 

sâmbătă sau încă de duminică la o Liturghie deplină – a Sf.Ioan Gură-de-Aur, respectiv a Sf.Vasile cel Mare – spre 

împărtăşirea şi mângâierea credincioşilor; pentru că la un moment dat credincioşii au început să plângă, iar alţii poate că s-

au şi revoltat, spunând: „Noi nu putem să trăim atâtea zile fără Sfânta Împărtăşanie!”Aşa a apărut Liturghia Darurilor mai 

înainte sfinţite! „Noi simţim nevoia să ne împărtăşim mai des în Postul Mare, nu doar sâmbătă şi duminică. Noi nu putem trăi  

                            cinci zile fără Hristos! Ni se pare foarte greu. Ni se pare mult.” Şi atunci, a apărut Liturghia Darurilor m      

                           ai înainte sfinţite. Mitropolitul Augustin de Florina                                                      http://acvila30.ro 

 

   Dacă vreţi să ajutaţi parohia Mărţisor prin direcţionarea a 2 % din impozitul din 2018, o puteţi face completând de la 

biserică formularul 230 cu datele personale. ( Formularul 230 se poate descărca ṣi de pe pagina parohiei: 

www.parohiamartisor.ro la secţiunea:  Donaţii 2%) . Termen limită de depunere: 15 martie 2019 !!!!!!!!!! 

 

 

                          9 martie – Sf. 40 de Mucenici - au primit cununa muceniciei fiind băgați pe timp de iarnă într-un lac.   

                         Unul dintre ei nemaiputând îndura frigul, a primit să aducă jertfă zeilor, și ieșind din apă a intrat într-o  

                          baie caldă și a murit pe loc. Aici se împlinește cuvântul Mântuitorului:„Cine va voi să-și scape sufletul îl 

va pierde” (Marcu 8, 35), pentru că dacă ar fi rămas să mai îndure puțin ar fi primit cununa muceniciei și viața veșnică, însă 

ieșind să aducă jertfă zeilor și-a pierdut și viața aceasta și sufletul. Care este motivul pentru care el nu a mai suportat 

frigul? Gândul la lumea aceasta. Dacă ar fi avut gândul la Hristos și la Împărăția de sus, atunci ar fi rămas împreună cu 

ceilalți. „Rece este apa”, spunea cel care se gândea la cele de jos, și care și-a pierdut sufletul.„Dulce este Raiul”, spunea cel 

care se gândea la cele de sus, și și-a mântuit sufletul. Având o descoperire a bunătăților viitoare, cel care îi păzea a sărit în apă 

în locul celui care a ieșit afară, și a mărturisit că și el este creștin, și a luat cununa muceniciei împreună cu ceilalți.  

 Noi nici nu băgăm de seamă de câte ori, în fiecare zi, ne lepădăm de Hristos, și vrem să plăcem lumii, în loc să ne 

îngrijim să plăcem lui Dumnezeu. Lauda lumii și dorința de a fi cât mai sus, lumește vorbind, ne face să intrăm într-un joc 

murdar, din care, dacă nu ne convertim la Hristos, nu mai ieșim niciodată. Necazurile și permanenta amenințare a lor, ne fac să 

renunțăm la mărturisire și să găsim scăparea imediată. Astfel nu ne folosim sufletește și nici nu scăpăm de necazuri, ci zi de zi, 

ne adâncim mai mult în baia caldă a cârtelii care nu face altceva decât să ne îngreuneze necazul.  

 Lumea această îl neagă pe Hristos, prin faptele ei, iar noi trebuie să mergem împotriva curentului, având îndrăzneala de a 

înfrunta nebunia acestei lumi, prin curajul unei vieți împreună cu Hristos“.   

        Singhel Ioan Buliga, Provocările creștinului ortodox în zilele de astăzi, Ed.Egumeniţa, 2012-www.cuvântul-ortodox.ro 

 




