
         
 

   Anul IX nr. 22 (437) 

        31 Mai 2020 
 

Duminica a VII-a după Paști 

(a Sf. Părinți de la Sinodul 

 I Ecumenic) 
 

    www.parohiamartisor.ro 
   

Parohia Mărţişor 

 
2020 - Anul omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

"În vremea aceea Iisus, ridicându-Si ochii către cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveste pe Fiul Tău, ca si Fiul 

să Te preaslăvească, precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viață vesnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat 

Lui. Si aceasta este viața vesnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, si pe Iisus Hristos, pe Care L-ai 

trimis. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârsit. Si acum, preaslăveste-Mă 

Tu, Părinte, la Tine însuți, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. Arătat-am numele Tău oamenilor 

pe care Mi i-ai dat Mie din lume. Ai Tăi erau si Mie Mi i-ai dat si cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte 

Mi-ai dat sunt de la Tine, căci cuvintele pe care Mi le-ai dat, Eu le-am dat lor, iar ei le-au primit si au cunoscut cu 

adevărat că de la Tine am iesit si au crezut că Tu M-ai trimis. Eu pentru acestia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru 

cei pe care Mi i-ai dat, că ei sunt ai Tăi. Si toate ale Mele sunt ale Tale si ale Tale sunt ale Mele si M-am preaslăvit întru ei. 

Si Eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt si Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeste-i în numele Tău pe cei pe care Mi i-

ai dat, ca să fie una precum suntem si Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai 

dat; si i-am păzit si n-a pierit nici unul dintre ei, decât numai fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la 

Tine si pe acestea le grăiesc în lume, pentru ca bucuria Mea să o aibă deplină în ei."                         (Ioan 17, 1-13)   

În aceste versete ce ni se descrie rugăciunea Lui Iisus către Tatăl Său, în această "cuvântare de despărţire" cum este 
intitulată în Noul Testament, descoperim încă odată iubirea Lui, grijă şi rugăciunea "pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ai Tăi 
sunt." (Vers. 9). Un model de rugăciune pentru toţi, dar mai ales pentru Preoţi, pentru Păstori. Un singur lucru dacă l-am 
face cum trebuie ar fi mai mântuitor decât orice altceva: o rugăciune din inimă, din dragoste, din co-pătimire. 

Trăim cu speranţa că ne vom îndrepta, dar este foarte greu de realizat. Ceea ce ne va ridica din păcat este pocăinţa 
întemeiată pe acea stâncă ce se poate numi "rugăciunea Lui". Speranţa ne rămâne Mila Lui ce se dezvăluie nouă prin 
lucrarea Harului în viaţa noastră. De la Răstignirea Lui şi până la sfârşitul veacurilor, noi păcătuim şi El se roagă 
pentru noi; noi deznădăjduim, iar El ne şopteşte "Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea"; noi ne pierdem credinţa, dar El 
nu-Şi întoarce faţă de la noi! Un ultim gând: noi adesea ne văităm de crucea noastră, El s-a plâns de păcatele noastre? 

Ar fi bine că tot sufletul să se cerceteze, să se întrebe de ce Îl simte pe Hristos că ar fi departe de el? Este bine să ceri, dar 
oare nu este mai frumos să mulţumeşti? Dacă tot cerem mereu, când mai apucam să dăruim şi noi? Să ne întrebăm: ceea 
ce cerem este mai important decât Cel ce dăruieşte? Sau mai bine zis, tot prin cuvinte Mitropolitului Bloom: "Vrem ceva de 
la El sau Îl vrem pe El? 

Venit-a Mântuitorul să ne înveţe să credem, să iubim, să fim fii ai lui Dumnezeu. Ne-a vorbit simplu "căci cuvintele 
pe care Tu mi le-ai dat Mie, Eu le-am dat lor, iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit şi au 
crezut că Tu M-ai trimis" (vers. 8). Oare chiar am cunoscut? Putem spune că am crezut? Mulţi cred că pot răspunde pozitiv. 
Faptele lor pot da mărturie de acelaşi lucru? Cu toţii credem, dar nu toţi mărturisim prin fapte de credinţă. Şi mai trist 
decât atât, nu toţi iubim. 

"Ceea ce oamenii doresc de fapt, nu este cunoaşterea, ci certitudinea!" (Bertrand Russel). Dacă ne uităm în jurul nostru 
astăzi vom vedea că omul contemporan este dornic de cunoaştere superficială, de o informaţie cât mai simplă. Şi totul este 
pus sub semnul întrebării. Cel mai uşor lucru este să negi, căci asta te scapă de responsabilitatea cunoaşterii. Probabil 
acesta frică de responsabilitate ar putea fi numită "sindromul adamic", căci prin ea ne depărtăm de noi, de Dumnezeu. Dacă 
nu dăm importanţă cuvântului, cum putem cunoaşte adevărul? Pentru că spune Însuşi Hristos: "cuvântul Tău este adevăr". 

Dacă ne vom aminti că suntem şi noi copii ai lui Dumnezeu, atunci am putea învăţa din comportamentul unui copil cum să 
învăţăm să credem cu adevărat. Uitaţi-vă la setea ce există în ochii unui copil atunci când vă întreabă ceva, priviţi cu câtă 
simplitate acceptă răspunsul dat şi veţi învăţa cum să privim, cum să întrebăm, cum să primim răspunsul dat fiecăruia dintre 
noi de către Hristos atunci când întrebam cu inima curată în simplitatea rugăciunii. El întotdeauna ne răspunde, noi nu 
mai ştim să ascultăm. 

Dar Hristos, în ciuda tuturor acestea Îşi continuă rugăciunea "nu numai pentru ei mă rog, ci şi pentru cei ce prin cuvântul 
lor vor crede în Mine." Continuitatea Apostolică poate fi definiţia şi prin învăţătura neîntreruptă a dreptei credinţe, 
încercarea de a face cât mai "accesibilă" credinţa curată tuturor oamenilor. A mărturisi pe Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu şi 
că cea de-a doua Persoană a Sfintei Treimi este mântuitor, dar nu este de ajuns. Dorinţa de cunoaştere trebuie să fie mai 
mare decât nevoia de a primi, şi în acelaşi timp direct proporţională cu intenţia mea de a dărui Lui ceva. 

Doamne, ajută-ne să Te cunoaştem cu adevărat! Căci "asta înseamnă să-L găseşti pe Hristos, să-L cauţi în mod continuu, 
fără încetare" (Sf. Grigorie de Nyssa).                                                        Arhim. Siluan Vișan – www.crestinortodox.ro 

 

 

Un părinte cu viaţă sfântă a intrat noaptea să se roage în biserică şi prin minune dumnezeiască a văzut altarul deschis, iar 

lângă sfânta masă şedea un prunc luminat cu cămaşa ruptă. Şi l-a întrebat cuviosul: "Copile, cine eşti tu?" Iar el a răspuns: 

"Eu sunt Hristos, Mântuitorul lumii!" "Dar cine ţi-a rupt cămaşa?" întreabă sihastrul. Iar Domnul i-a răspuns: "Mi-a rupt-o 

Arie, ereticul!" şi S-a făcut nevăzut. Oricine propovăduieşte altă Evanghelie decât cea vestită de Hristos, de Apostoli şi 

de Biserică, sfâşie cămaşa Domnului şi-şi agoniseşte osânda veşnică, fără iertare. Să cădem, deci, în genunchi şi să 

slăvim cu evlavie şi dreapta credinţă pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită. Amin. 

                                                                                Părintele Cleopa Ilie – crestinortodox.ro 

http://www.crestinortodox.ro/


 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Programul săptămânii  31  mai  –    7 iunie  2020 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Sf.Părinți Sinodul I Ecumenic) –  Pr.Dragoş 

    17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului           

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

Marţi     17 - 18 - Acatistul Sf.Ioan cel Nou de la Suceava  –   Pr.Dragoş                

Miercuri    9 – 10 - Sfinţirea mică a apei –   Pr.Dragoş                

Joi     17 - 18 - Acatistul Sf.Mc.Zotic, Atal, Camasie și Filip  –   Pr.Dragoş                

Vineri   9 - 11 - Taina Sf.MASLU            

     17 - 18 - Acatistul Sf.Gheorghe  –   Pr.Ticu           

Sâmbătă     7 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi (Moșii de vară) – Pr.Dragos 

  17 - 18 - Vecernia Pogorârii Sf.Duh –  Pr.Ticu 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Rusaliile) –   Pr.Ticu 

    12 - 13 - Vecernia Sf.Treimi (a plecării genunchilor) –   Pr.Ticu 

        Luni, 1 iunie – Sf.Iustin Martirul și Filosoful;. 

                    Marți, 2 iunie - Sf.Ioan cel Nou de la Suceava;   

                           Joi, 4 iunie - Sf.Mc.Zotic, Atal, Camasie și Filip; Sf.Marta și Maria: 

                                                  Sâmbătă, 6 iunie – Moșii de vară; 

                                            Senatul a adoptat miercuri 27 mai 2020 proiectul de lege privind declararea lui Mihai .                           

                                           Viteazul martir și erou al națiunii române și instituirea datei de 27 mai ca zi de omagiere a 

acestuia. Senatorii au votat telefonic, exprimând 110 voturi favorabile și 23 de abțineri, conform site-ului Senatului. 

„Se declară un martir și erou al națiunii române Mihai Viteazul, domn al Țării Românești, domn al Moldovei și Principe 

al Transilvaniei, pentru rolul marcant pe care l-a avut în săvârșirea primei Uniri a poporului român, pentru curajul și 

sacrificiul său”, scrie în proiectul de lege. Data omagierii domnitorului a fost aleasă pentru a marca data la care acesta a înfăptuit 

prima unire politică a celor trei teritorii locuite de români. 

Conform proiectului, autoritățile centrale și locale pot sprijini material și logistic organizarea ceremoniilor și programelor 

culturale dedicate personalității lui în data de 27 mai, iar Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de  

                 Televiziune pot promova aceste manifestări și pot include programe care să contribuie la marcarea zilei de 27 mai. 

                               Propunerea a fost transmisă Camerei Deputaților, care este for decizional.                    https://basilica.ro/ 

 

 

                                  Luni, 2 iunie - Sfântul Iustin Martirul şi filozoful a trăit între anii 100-160. Născut din părinţi păgâni,  

                     probabil de origine latină, el s-a convertit la creştinism înainte de anul 132 şi a fost martirizat la Roma. A scris  

                     două apologii, în fapt scrisori de pledoarie, prima fiind adresată împăratului Antonius Pius şi fiilor săi (Marc  

                     Aureliu şi Lucius Verus), iar a doua dedicată lui Marc Aureliu, în care solicita toleranţă faţă de creştini, într- 

                     o perioadă în care aceştia din urmă, refuzând ritualul religios roman, erau acuzaţi de lipsă de fidelitate  

                     faţă de Imperiu.  
La Roma intră în conflict cu filosoful cinic Crescens, imoral, ignorant şi fanfaron. Iustin l-a zdrobit pe acest ignorant, care îi 

acuza pe creştini de ateism şi de imoralitate fără să-i cunoască. Înfrânt, Crescens îl denunţă pe Iustin, care este condamnat la 

moarte şi executat în anul 165, cu încă alţi şase creştini, sub prefectul Iunius Rusticus. Biserica îl prăznuieşte pe 1 iunie.  

 Iustin a aruncat o punte solidă de înţelegere între credinţa creştina şi filosofia profană din toate timpurile prin teoria 

Logosului, cea mai originală creaţie a cugetării sale filosofice. Sf. Iustin este un fervent susţinător al învierii morţilor. Mărturia 

sf. Iustin pentru săvârşirea sf. Liturghii şi pentru practicarea Botezului şi a sf. Euharistii este foarte preţioasă.  Suflet profund 

religios şi drept, el a căutat adevărul prin toate sistemele filosofice, nereuşind să-l găsească decât în creştinism. Creştinismul a  

                 devenit pentru el singura filosofie sigură şi utilă. 

 

 După Sfânta Cuvioasă Paraschiva de la Iaşi (14 Octombrie), unul dintre sfinţii cei mai veneraţi în Moldova este 

Sfântul Ion cel Nou de la Suceava, ale cărui moaşte se află în ţara noastră de 600 de ani. In anul 1402, in timpul lui 

Alexandru cel Bun, au fost aduse in Moldova moastele Sfantului Ioan cel Nou. Ele au fost furate in anul 1686 de 

regele Jan Sobieski si duse in Polonia, la Zolkiew, de unde au fost readuse pe 24 iunie 1783. Desi ziua de praznuire a 

Sfantului Ioan cel Nou de la Suceava este pe 2 iunie, exista traditia ca Sfantul Ioan cel Nou sa fie cinstit in mod 

deosebit si in ziua in care sfintele sale moaste au fost aduse la Suceava. 

 

Rusaliile și moșii de vară - In Sambata dinaintea Duminicii Pogorarii Duhului Sfant (Sambata Rusaliilor sau "Mosii" de vara), 

Biserica face din nou pomenirea generala a mortilor, rugandu-se pentru ca si ei sa se bucure de darurile Sfantului Duh. 

La Proscomidie, credinciosii cer preotului sa scoata particele - miride - din prescura atat pentru cei vii cat si pentru cei 

adormiti. Ele sunt asezate pe Sfantul Disc, alaturi de partea care reprezinta pe Hristos cel rastignit - Agnet -, pentru ca 

dragostea lui Hristos cel jertfit Tatalui pentru neamul omenesc, sa se reverse si asupra noastra si a lor. Scotand aceste  

                               particele, preotul le rosteste numele. Pomenirea lor de catre preot indreptata spre Hristos, Il face si pe  

                               Hristos sa-i pomeneasca in fata Tatalui. La Proscomidie se pot pomeni toti cei care au murit nedespartiti  

                              de Biserica.  Cei care au murit in  dispret cunoscut fata de Dumnezeu, nu pot fi pomeniti. 
 

 

 

https://basilica.ro/



