
 

"În vremea aceea, luând pe cei doisprezece ucenici ai Săi, Iisus a început să le spună cele ce aveau să I se întâmple, zicând: 
Iată, ne ducem sus în Ierusalim şi Fiul Omului va fi dat căpeteniilor preoŃilor şi cărturarilor; şi-L vor osândi la moarte şi-L vor 
da în mâna păgânilor, care-L vor batjocori şi-L vor bate şi-L vor scuipa şi-L vor omorî, dar a treia zi va învia. Atunci au venit 
la dânsul Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, şi I-au zis: ÎnvăŃătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la Tine. Şi Iisus i-a 
întrebat: Ce voiŃi să vă fac? Iar ei I-au spus: dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta şi unul de-a stânga Ta, întru slava 
Ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu ştiŃi ce cereŃi! PuteŃi să beŃi paharul pe care-l beau Eu şi să vă botezaŃi cu botezul cu care Mă 
botez Eu? Iar ei I-au zis: Putem. Iisus le-a zis atunci: Paharul pe care Eu îl beau, cu adevărat îl veŃi bea, şi cu botezul cu care 
Mă botez, vă veŃi boteza. Dar a şedea de-a dreapta şi de-a stânga Mea, nu-Mi este îngăduit să dau decât acelora pentru care 
s-a rânduit. Când au auzit ceilalŃi zece, au început să fie mânioşi pe Iacov şi pe Ioan. Iar Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis: 
ŞtiŃi că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele şi cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu 
trebuie să fie aşa, ci care dintre voi va vrea să fie mai mare să fie slujitorul vostru. Şi care va vrea să fie cel dintâi între voi să 
fie slujitorul tuturor, pentru că şi Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea viaŃa preŃ de 
răscumpărare pentru mulŃi."            (Marcu 10, 32-45) 

 
“Cuvintele acestea spuse atunci de Domnul Hristos 

ucenicilor ni se potrivesc de minune şi nouă, creştinilor de 
astăzi. Ucenicii Domnului nu ştiau că toate sunt rânduite de 
sus, de la Tatăl ceresc. Ei îşi coborau mintea tot pe pământ, 
tot la lucrurile trecătoare ale acestei vieŃi, nu la împărăŃia 
duhovnicească a lui Hristos, măcar că văzuseră atâtea 
minuni. SimŃiseră că Domnul Hristos era fiul lui Dumnezeu, 
dar aşa a fost de îndărătnică firea lor, ca şi firea noastră a 
celor de astăzi. 

CâŃi părinŃi nu sunt şi astăzi care cer în rugăciunile 
pentru copiii lor ca şi mama din evanghelia de azi ca fiii lor 
să aibă norocul să ocupe posturi înalte fără să se gândească 
dacă merită şi dacă au chemarea de sus pentru acele funcŃii. 
CâŃi nu sunt care în ambiŃia lor lucrează numai în răutate, 
nedreptate şi necredinŃă exagerând răul, micşorând binele?! 
Şi peste toate acestea recurg la minciună şi calomnie, numai 
ca să zdrobească şi să-i împiedice pe cei care ar merita cu 
adevărat. Câtă aroganŃă şi câtă mândrie nu întrebuinŃează 
cei ambiŃioşi, căci ei nu cruŃă pe nimeni ci privesc cu dispreŃ 
pe oricine e mai prejos de ei! Ei vor ca toŃi să se plece sub 
puterea lor, să fie respectaŃi, să fie adoraŃi de toŃi. Câtă 
asprime nu întrebuinŃează cel mândru şi ambiŃios ca să-i 
apese pe cei mai mici, să-i umilească şi să-i necinstească! 
Câtă nerecunoştinŃă au au cei ambiŃioşi faŃă de cei care le 
datorează ceva!” 

 
 
Din predica la Duminica a V-a din post a  părintelui 
Ierodiacon Visarion Iugulescu 

 

„VedeŃi, fraŃii mei, ispita slavei deşarte cum a îndrăznit a se 
apropia  chiar şi de ucenicii Domnului? Nu este de nici o 
mirare acest lucru, căci diavolul încă în Rai fiind a ispitit pe 
protopărinŃii noştri Adam şi Eva tot cu ispita mîndriei şi a 
slavei deşarte. (...) 

Cu acest păcat greu şi urît de Dumnezeu a înşelat diavolul 
şi pe strămoşii noştri în rai, iar de atunci şi pînă azi nu 
încetează a ispiti pe oameni cu tot felul de încercări, dar mai 
ales cu ispita mîndriei şi a slavei deşarte, pe care Preabunul 
Dumnezeu o urăşte atît de mult. 

Ce este slava deşartă? După învăŃătura sfinŃilor PărinŃi, 
slava deşartă este începutul mîndriei şi "numai atîta 
deosebire este între ele, cîtă deosebire are copilul de 
bărbatul desăvîrşit şi grîul de pîine" (Filocalia, vol IX, Sf. 
Ioan Scărarul, Cuvîntul 22, Bucureşti, 1980). Pe slava 
deşartă cu "vaiul" o ameninŃă Domnul zicînd: Vai vouă, 
cînd toŃi oamenii vă vor vorbi de bine(Luca 6, 26). "Gândul 
slavei deşarte este prea subŃire şi cu lesnire stă pe ascuns 
lângă isprăvile faptelor bune şi nu mică nevoinŃă trebuie 
spre a se izbăvi cineva de slava deşartă" Cum poate cineva 
a se izbăvi de fiara aceasta cu multe capete a slavei 
deşarte? După învăŃătura Sfîntului Ioan Scărarul, slava 
deşartă o izgoneşte de la sine, cel ce în tot locul şi lucrul 
se defaimă pe sine, cel ce suferă cu vitejie ocările şi 
defăimările altora, cel ce trece fără de vătămare pe lîngă 
laude şi cel care aleargă spra slava cea de sus, iar pe cele 
de aici le socoteşte gunoaie.” 

Din predica parintelui Cleopa Ilie la Duminica a V-a a 
sfântului şi marelui Post 
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„Mare este acela care numai de mărimea lui nu se ocupă.  
Este cel ce creşte fără să ştie, ca bobul de grâu în strălucirea soarelui. 
Drept aceea, dacă nu puteŃi înŃelege ÎmpărăŃia lui Dumnezeu, cel puŃin primiŃi-o ca un copil în care nu se 

întâmplă nici o răvăşire dialectică.” 
       Părintele Arsenie Boca 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
                  
 
                   

                       Programul săptămânii 1 aprilie 2012 – 8 aprilie 2012 

 

Ziua ORA                                            Slujbe 
Duminică    1 aprilie 2012 8 - 12 Sf. Liturghie (Duminica a V-a din Post, a Cuv. Maria Egipteanca) 

Luni            2 aprilie 17 – 19 Acatistul Sf. Arhangheli 

Miercuri     4 aprilie 8 - 11 Liturghia Darurilor mai înainte sfinŃite şi sfinŃirea mică a apei 

Vineri          6 aprilie 8 - 12 Liturghia Darurilor mai înainte sfinŃite şi Sf.MASLU 

Vineri           6 aprilie 17 - 19 Slujba  acatistului 
Sâmbătă     7 aprilie 8 - 12 Sf. Liturghie şi pomenirea celor adormiŃi  (Sâmbăta lui Lazăr) 

Sâmbătă      7 aprilie 17 - 18 Vecernia Floriilor 
Duminică    8 aprilie 2012 8 - 12 Sf. Liturghie (Duminica a VI-a din Post ,a Intrării Domnului în Ierusalim -

Floriile) 

 

ViaŃa Sfintei Maria Egipteanca 
 

Sfântă Maria Egipteanca (344-422) este un exemplu de pocăinŃă. Ea şi-a început viaŃa ca o tânără care-şi urmează pasiunile 
trupeşti, fugind în Alexandria. Acolo a trăit o viaŃă de prostituată timp de 17 ani. Însă, într-o zi a întâlnit un grup de pelerini care 
voiau să călătorească pe mare, spre Ierusalim, ca să se închine Sfintei Cruci. Maria a mers cu ei în această călătorie, dar când 
grupul a ajuns la Ierusalim, Maria a fost oprită să intre în Biserică. După trei încercări nereuşite, ea a rămas afară, în curtea 
bisericii, unde a văzut o icoană a Maici Domnului. A început să plângă şi să se roage din toate puterile către Maica Domnului să îi 
dea voie să vadă Sfânta Cruce; după aceea, a promis că va renunŃa la dorinŃele lumeşti şi va merge oriunde îi va spune Maica 
Domnului. După această convertire din inimă, de la porŃile bisericii, ea a mers în deşertul de lângă Iordan unde a început o 
viaŃă de pustnică. Ea a trăit mulŃi ani doar cu trei pâini şi cu rarele verdeŃuri ale pământului. După 47 de ani de pustnicie, ea 
l-a întâlnit pe preotul Zosima, care a convins-o să-i povestească viaŃa sa. Sfânta Maria Egipteanca i-a povestit cu multă smerenie 
viaŃa ei, în timpul acesta arătându-i preotului că are darul înainte vederii (ea ştia cine era Zosima cu toate că niciodată nu se mai 
întâlniseră). La sfârşit i-a cerut lui Zosima să se întâlnească iarăşi anul următor, în Joia Mare, pe malurile Iordanului, pentru a se 
împărtăşi. Anul următor, Maria a apărut pe malul opus al Iordanului, trecând singură pe apă, în mod miraculos. Maria a primit 
Sfânta Împărtăşanie şi a trecut înapoi Iordanul, rugându-l să revină. În următorul an, Zosima a găsit trupul Mariei împreună cu un 
mesaj scris pe nisip, cerându-i să o înmormânteze. Zosima, uimit, a început să sape, dar a obosit curând; atunci s-a apropiat un leu 
care   l-a ajutat. Astfel, Sfânta Maria Egipteanca a fost înmormântată. Zosima s-a reîntors la mănăstire, le-a povestit tuturor ceea ce 
văzuse şi le-a dat multe sfaturi bune călugărilor. El a murit la aproape o sută de ani, fiind prăznuit în data de 4 aprilie. Ulterior, 
povestea vieŃii Mariei Egipteanca a fost scrisă de Sfântul Sofronie, Patriarh al Ierusalimului.  

ViaŃa Sfintei Maria Egipteanca este citită în Postul Mare împreună cu Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul. 
Biserica o prăznuieşte în ziua adormirii ei, pe 1 aprilie şi în a cincea duminică din Postul Mare, ca model de pocăinŃă 

pentru noi toŃi. 

Dacă în 2011 aŃi obŃinut venituri impozabile şi vreŃi să ajutaŃi parohia MărŃisor prin direcŃionarea a 2 % din 
impozitul anual,  o puteŃi face aducând la biserică o copie după formularul 210 de la Serviciul Personal al unităŃii unde 
lucraŃi.  

,,De toate felurile de întinări fiind mai înainte plină, astăzi te-ai arătat mireasă lui Hristos, prin pocăinŃă, urmând 
vieŃii îngereşti şi cu arma Crucii pierzi pe diavoli. Pentru aceasta te-ai arătat mireasă ÎmpărăŃiei Cerurilor, Marie 
preamărită.”  

 

,,Potolitu-Ńi-ai prin lucrarea nevoinŃei toate ale cărnii protivnice porniri, vădind a sufletului tău bărbăŃie. Căci 
Crucea Domnului poftind a vedea, cinstită Maică, răstignitu-te-ai lumii prin sfinŃenie, cu osârdie ai căutat îngerescul 
chip al vieŃuirii a urma. Pentru aceasta, cu credinŃă cinstim pomenirea ta, fericită Marie, rugându-ne ca deplin iertare de 
păcate să dobândim, prin ale tale mijlociri.” 

Se spune că Sfântul Antonie, căutând la judecăŃile lui Dumnezeu, L-a întrebat pe Acesta zicând: "Doamne, cum unii 
trăind puŃin, mor, iar alŃii prea îmbătrânesc? Şi pentru ce unii sunt săraci, iar alŃii bogaŃi? Şi cum cei nedrepŃi se 
îmbogăŃesc, iar cei drepŃi sunt săraci?". I-a venit lui glas din cer zicând: "Antonie, ia aminte de tine însuŃi, că acestea 
sunt judecăŃi ale lui Dumnezeu şi nu-Ńi este Ńie de folos a le ştii!".   (Patericul egiptean) 

 
Trebuie, aşadar, să ne recunoaştem limitele. Nu putem să pătrundem toate tainele lui Dumnezeu. Dumnezeu 

ne descoperă tot ceea ce ne este necesar şi folositor pentru mântuire, pentru a duce o viaŃă liniştită în comuniune cu 
El şi armonie cu semenii noştri, dar nu putem ştii toate judecăŃile lui Dumnezeu 

 



 

     ,,Învierea cea de obşte mai înainte de Patima Ta încredinŃând-o, pe Lazăr din morŃi l-ai sculat, Hristoase 
Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinŃei purtând, łie, Biruitorului morŃii, strigăm:  
Osana Celui dintru înălŃime! Bine eşti cuvântat, Cel ce vii întru numele Domnului."  
 

"Înainte de Paşti cu şase zile, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe care îl înviase din morŃi. Şi I-au făcut acolo cină şi 
Marta slujea. Iar Lazăr era unul dintre cei ce şedeau cu El la masă. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preŃ, 
a uns picioarele lui Iisus şi le-a şters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mireasma mirului. Dar Iuda Iscarioteanul, unul 
dintre ucenicii Lui, care avea să-L vândă, a zis: Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei sute de dinari şi să-i fi dat săracilor? 
Însă el a zis aceasta nu pentru că îi era grijă de săraci, ci pentru că era fur şi, având punga, lua din ce se punea în ea. A zis, deci, 
Iisus: Las-o, că pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat. Că pe săraci totdeauna îi aveŃi cu voi, dar pe Mine nu mă aveŃi totdeauna. 
Deci mulŃime mare de iudei au aflat că este acolo şi au venit nu numai pentru Iisus, ci să vadă şi pe Lazăr, pe care-l înviase din 
morŃi. Şi s-au sfătuit arhiereii ca şi pe Lazăr să-l omoare, căci, din pricina lui, mulŃi dintre iudei mergeau şi credeau în Iisus. A 
doua zi, mulŃimea cea mare, care se adunase la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, a luat ramuri de finic şi a ieşit întru 
întâmpinarea Lui şi striga: Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, Împăratul lui Israel! Şi Iisus, găsind un 
asin tânăr, a şezut pe el, precum este scris: "Nu te teme, fiica Sionului! Iată, Împăratul tău vine şezând pe mânzul asinei". Acestea 
nu le-au înŃeles ucenicii Lui la început, dar, când S-a preaslăvit Iisus, atunci şi-au adus aminte că acestea erau scrise pentru 
Dânsul şi că ei I le-au făcut Lui. Aşadar, dădea mărturie mulŃimea care era cu El când l-a strigat pe Lazăr din mormânt şi l-a 
înviat din morŃi. De aceea L-a şi întâmpinat mulŃimea, pentru că auzise că El a făcut minunea aceasta."  ( Ioan 12, 1-18) 

 Floriile deschid pentru ortodocşi perioada sărbătorilor 
pascale. Acest moment este singurul din viaŃa Sa pământească, 
în care a acceptat să fie aclamat ca împărat. Primirea triumfală 
ce I s-a făcut Domnului Hristos, Care a intrat în Ierusalim ca 
Împărat smerit - împlinind o proorocire din Vechiul 
Testament - a fost cu ramuri de finic. De aceea, în această 
Duminică se sfinŃesc, prin rugăciune şi stropire cu 
agheasmă, ramuri de salcie, care se împart apoi 
credincioşilor, iar slujitorii Bisericii le Ńin în mâini, ca 
simbol al biruinŃei vieŃii asupra morŃii. Ramurile de salcie 
amintesc de ramurile de finic cu care a fost întâmpinat 
Mântuitorul. Cu acestea, după ce au fost aduse la biserică 
spre a fi sfinŃite, creştinii împodobesc icoanele, uşile şi 
ferestrele, pentru a apăra casa de rele. 

De asemenea, în Duminica Floriilor, gospodinele curăŃă 
mormintele strămoşilor, agăŃând de cruci rămurele de 
salcie. În tradiŃia populară există credinŃa că însăşi Maica 
Domnului a binecuvântat salcia, după ce aceasta s-a 
transformat într-o punte, ajutând-o pe Fecioara Maria să treacă 
apa unui râu. Tot de Florii, se agaŃă într-un pom înflorit, şnurul 
de MărŃişor. Fiind o sărbătoare care marchează reînvierea 
naturii, sensul ei este atribuit şi elementelor din viaŃa 
cotidiană. În Muntenia, oamenii nu se spală pe cap în această 
zi, deoarece există tradiŃia că dacă fac acest lucru în Duminica 
Floriilor - în care toŃi pomii înfloresc - vor albi precum 
coroanele albe ale copacilor.  

În această zi este dezlegare la peşte. 
 

„Aceasta e intrarea triumfală în Ierusalim. Toată gloata aceasta, 
noroadele, aveau o bucurie ca niciodată. Numai fariseii nu se bucurau, ci bucuria 
tuturora le învenina şi mai rău inima. Nici Iisus nu se bucura, dar cinstea bucuria 
pe care o vedea. În Ierusalim rămăseseră numai cei ce nu-L cunoşteau. Aceştia îl 
primesc rece şi cu suspiciuni. Dar şi Iisus i-a provocat. A mers la Templu şi l-a 
găsit prefăcut de slujitorii lui în „peşteră de tâlhari”. „Tâlharii” negustoreau 
suferinŃele şi păcatele poporului. Compromiteau şi pe Dumnezeu şi suferinŃa. Mai 
marii şi mai micii Templului „tâlhăreau” poporul obidit, speculându-i suferinŃele în 
numele lui Iehova. Zarafii făceau bursă neagră. Aceştia erau slujitorii lui Mamona. 
Parcă acuma erau anume toŃi adunaŃi în ziua aceea la Templul din Ierusalim. La 
toŃi aceştia Iisus a luat biciul. 

E şi o minune în această sfântă mânie; mulŃimea zarafilor, a negustorilor de 
porumbei – găinari geambaşi de miei şi boi, toŃi, fară deosebire, fug în dezordine, 
înfricosati de-un Om. ConştiinŃa lor pătată nu le da nici o rezistenŃă. 

In tot entuziasmul general Iisus tăcea, dacă nu chiar plângea. Poporul 
acesta, care-L primea cu aclamaŃii de împărat, peste trei zile va fi cumpărat de 
farisei pe nimic să strige lui Pilat: „Răstigneşte-L!!!”. Poporul, laş şi fricos, nu 
pricepe preŃul iubirii şi o dă răstignirii. Intrarea lui Iisus în sufletul nostru, să nu fie 
ca acea intrare în Ierusalim. Templul conştiinŃei noastre să nu fie o peşteră de 
tâlhari, că atunci sigur şi noi vom vocifera în curtea lui Pilat: „Răstigneşte-L!!! 
Slobozeşte-ne pe Baraba!”. De aceea ne-am curăŃit Ierusalimul şi Templul din 
Ierusalim: conştiinŃa, facându-ne iarăşi copii, singurii care L-au primit în 
Templu.Copilăria: singura noastră vârstă care primeşte pe Iisus.Deci, copiii mei, 
care primiŃi astăzi pe Iisus în sfânta împărtăşanie, rămâneŃi întru dragostea mea, 
care e dragostea lui Iisus. 

 
(Prislop, 17 aprilie 1949, Parintele Arsenie Boca - “Cuvinte vii”) 
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"Cămara Ta, Mântuitorule, o văd împodobită şi îmbrăcăminte nu am ca să intru într-însa.  
Luminează-mi haina sufletului meu, Dătătorule de lumină şi mă mântuieşte". 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Programul săptămânii 8 aprilie 2012 – 15 aprilie 2012 
 

Ziua ORA                                            Slujbe 
Duminică    8 aprilie 2012 8 - 12 Sf. Liturghie (Duminica a VI-a din Post, a Intrării Domnului în Ierusalim) 
Luni            9 aprilie 17 – 19 DEN IE (pomenirea celor 10 fecioare) 
MarŃi          10 aprilie                 17 - 19 DENIE (Pomenirea femeii păcătoase) 
Miercuri     11 aprilie 8 – 11 Liturghia Darurilor mai înainte sfinŃite şi sfinŃirea mică a apei 
Miercuri     11 aprilie 17 - 19 DENIE (pomenirea spălării picioarelor) 
Joi                12 aprilie              8 - 12 LITURGHIA SF. VASILE CEL MARE (JOIA MARE) 
Joi               12 aprilie 17 - 20 DENIA CELOR 12 EVANGHELII 
Vineri          13 aprilie 12 – 13 Vecernia Scoaterii Sfântului Epitaf 
Vineri           13 aprilie 17 - 20 DENIA PROHODULUI DOMNULUI 
Sâmbătă     14 aprilie 8 - 12 Ceasurile şi Sf. Liturghie a Sf. Vasile cel Mare (Sâmbăta Mare) 
Sâmbătă      14 aprilie 23:30 –04:00 ÎNVIEREA DOMNULUI (SFINTELE PAŞTI) 
Duminică    15 aprilie 2012 12 – 13;30 VECERNIE (,,A DOUA ÎNVIERE”) 

 

Rânduiala postului din Săptămâna Patimilor 
Săptămâna Patimilor este cea mai veche perioadă de post din istoria Bisericii. Săptămâna Sfintelor Patimi a fost 

săptămână de post aspru încă din timpul SfinŃilor Apostoli şi în Sfânta şi Marea Vineri nu se săvârşeşte Sfânta 
Liturghie şi nici nu se mănâncă absolut nimic pentru a se împlini cuvântul Mântuitorului că atunci când Mirele, adică El, 
Hristos, nu va mai fi cu ucenicii, ucenicii vor posti cu post negru.  

Conform randuielilor canonice traditionale, in aceasta saptamana in primele trei zile: luni, marti si miercuri ca si 
ultimele zile, vineri si sambata, se ajuneaza pana spre seara, cand se poate manca putina paine si se bea apa.  

Ziua de joi este o zi obisnuita de post, se mananca de două ori pe zi.. Cu gandul la Patimile Mantuitorului, crestinul 
intelege ca este momentul ca si el sa faca aceasta jertfa a postului pentru ca bucuria Învierii sa fje pe masura sacrificiului 
facut. 
 

Dacă în 2011 aŃi obŃinut venituri impozabile şi vreŃi să ajutaŃi parohia MărŃisor prin direcŃionarea a 2 % din 
impozitul anual,  o puteŃi face aducând la biserică o copie după formularul 210 de la Serviciul Personal al unităŃii unde 
lucraŃi.  

DENIILE din Săptămâna Mare 
Deniile sunt slujbe de dimineaŃă (utrenie) care se săvârşesc în seara zilei precedente ca o formă de priveghere 

prelungită a zilei, ca umplere a serii cu lumina duhovnicească a rugăciunii şi a cântării. Cu alte cuvinte, denia face ca 

seara să fie ziuă şi lumină de priveghere. 
La Denia de Luni este pomenit Iosif cel preafrumos (patriarhul din Vechiul Testament în care biserica vede o 

preînchipuire a lui Hristos) şi tot în această zi se face pomenirea smochinului neroditor, care s-a uscat, blestemat 
fiind de Domnul. 

MarŃi se face pomenirea celor zece fecioare despre care Mântuitorul Hristos a vorbit ucenicilor şi mulŃimilor . 
In Miercurea Saptamanii Sfintelor Patimiri se face pomenirea femeii pacatoase care a spalat cu lacrimi si a uns 

cu mir picioarele Mantuitorului, inainte de Patima Sa, ca simbol al pocaintei si indreptarii omului pacatos.  
Miercuri este ziua in care Iuda L-a vandut pe Hristos fariserilor, pe treizeci de arginti. 
Joia Patimilor este inchinata amintirii a patru evenimente deosebite din viata Mantuitorului: spalarea 

picioarelor ucenicilor, ca pilda de smerenie, Cina cea de Taina la care Mantuitorul a instituit Taina Sfintei Euharistii, 
rugaciunea arhiereasca si inceputul patimilor prin vinderea Domnului.  
Specific deniei de joi seara este citirea celor 12 Evanghelii si scoaterea solemna a Sfintei Cruci in naosul bisericii. 
       In Vinerea Mare se face pomenire de sfintele, infricosatoarele si mantuitoarele Patimi ale Mantuitorului si de 
marturisirea talharului celui recunoscator care a dobandit raiul. 

In Sfanta si Marea Sambata praznuim ingroparea lui Hristos cu trupul si pogorarea la iad cu sufletul, pentru a 
ridica din stricaciune pe cei din veac adormiti. 

 
Deniile din Săptămâna Sfintelor Patimi sunt un urcuş abrupt şi intens spre Înviere; ele sunt ca o culme pentru 

cei care au postit şi s-au pocăit de păcatele lor, sau ca un tren de ultimă oră, ca o chemare stăruitoare pentru cei 
întârziaŃi în hotărârea lor de a se întoarce spre Hristos înainte de marea sărbătoare a Învierii. 

 



. 

IubiŃi credincioşi, 

Vă invităm să participaŃi la hramul bisericii noastre, în ziua de 23 aprilie, când îl prăznuim pe ocrotitorul 
bisericii noastre, pe Sf.M.Mc.Gheorghe, purtătorul de biruinŃă şi îi pomenim pe ctitorii acesteia, avocatul 
Gheorghe M.Alexandrescu ,soŃia Ioana şi fiul Mihail, donatori ai terenului pe care s-a construit biserica. 

"În ziua cea dintâi a săptămânii, fiind seară şi uşile fiind încuiate, acolo unde erau adunaŃi ucenicii de frica iudeilor, a venit 
Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă! Şi, zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii 
văzându-l pe Domnul. Atunci Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Şi, spunând 
acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: LuaŃi Duh Sfânt! Cărora veŃi ierta păcatele, le vor fi iertate, şi cărora le veŃi Ńine, vor fi 
Ńinute. Însă Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci i-au spus lui ceilalŃi ucenici: 
Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul 
cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. Şi, după opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, şi Toma era 
împreună cu ei. Şi a venit Iisus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijlocul lor şi a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău 
încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea, şi nu fi necredincios, ci credincios. A răspuns Toma şi I-a zis: 
Domnul meu şi Dumnezeul meu! Iisus I-a zis: Pentru că M-ai văzut ai crezut. FericiŃi cei ce n-au văzut şi au crezut! Iisus a făcut 
înaintea ucenicilor Săi şi alte multe minuni, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris ca să credeŃi că Iisus este 

Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveŃi viaŃă în numele Lui."   (Ioan 20, 19-31) 

Scopul credinŃei  în Hristos este unirea cu El, adică 
dobândirea vieŃii veşnice. Prin urmare, când mărturisim 
credinŃa în Iisus Hristos şi în Învierea Lui, noi arătăm 
dorinŃa de-a dobândi viaŃa veşnică. CredinŃa cultivată prin 
rugăciune devine o pregustare spirituală a bucuriei din 
ÎmpărăŃia cerurilor. Sfântul Apostol Pavel zice: "CredinŃa 
este încredinŃarea celor nădăjduite şi dovedirea celor 
nevăzute" (Evrei 11, 1). Deci credinŃa este o pregustare a 
unor realităŃi cereşti promise sau dorite şi o vedere 
spirituală cu ochii minŃii a unor daruri sfinte nevăzute 
cu ochii trupeşti. Prin urmare, credinŃa este o relaŃie sau 
o legătură vie cu Dumnezeu Care ne dăruieşte în arvună 
bucuria comuniunii eterne cu El. 

În Duminica Tomii aducem mulŃumire lui Dumnezeu 
mai ales pentru darul credinŃei. MulŃi oameni nu-şi mai 
pun întrebarea: cine a făcut cerul şi pământul, soarele şi 
luna, aerul şi apa, fără de care viaŃa nu ar fi posibilă, ci se 
comportă în lume, în creaŃia lui Dumnezeu, ca şi când 
Dumnezeu nu ar exista. Dacă nu credem în Dumnezeu sau 
nu vrem să comunicăm cu Dumnezeu, aceasta nu înseamnă 
că Dumnezeu nu există. Însă cei care cred în Dumnezeu, 
Făcătorul cerului şi al pământului, şi intră în legătură cu 
El prin rugăciune şi prin fapte bune, aceia primesc încă din 
lumea aceasta în arvună bucuria cea negrăită şi preaslăvită 
a credinŃei lucrătoare prin iubire. Totuşi, plinătatea acestei 
bucurii o primeşte omul credincios numai după învierea de 
obşte, când şi trupul său va participa la bucuria veşnică a 
sufletului său unit cu Dumnezeu prin har.  

ÎnŃelegem, aşadar, că trebuie să cultivăm credinŃa prin 

rugăciune, ca expresie a iubirii faŃă de Dumnezeu, şi prin 
fapte bune, dovadă a iubirii faŃă de aproapele. 

"FericiŃi cei ce n-au văzut şi au crezut!" (Ioan 20, 29) 
Acestea, sunt cuvintele pe care le-a adresat Mântuitorul Iisus 

Hristos ucenicului Său Toma, care mai întâi s-a îndoit de Învierea 
Lui, dar, după ce L-a întâlnit pe Hristos şi I-a atins semnele 
cuielor din mâinile Lui şi semnul suliŃei din coasta Lui, a biruit 
îndoiala sa şi a devenit un mărturisitor puternic al adevărului 
Învierii lui Hristos şi al dumnezeirii Sale. Toma crede în Învierea 
lui Hristos după ce Îl vede cu ochii trupeşti şi Îi atinge rănile de 
pe trup cu mâna sa, însă Mântuitorul îi spune ucenicului Său 
îndoielnic că mai înaltă decât cunoaşterea prin simŃuri este 
cunoaşterea spirituală prin credinŃa care vine din auzire şi 
înŃelegere duhovnicească, nu neapărat din atingere şi vedere 
trupească. CredinŃa, ca relaŃie a omului cu Dumnezeu, se 
naşte în interiorul omului, în inima sa, după ce a primit 
cuvântul lui Hristos. Prin urmare, credinŃa nu este o vedere 
fizică, trupească, prin simŃuri, ci este o vedere sau o înŃelegere 
spirituală, o cunoaştere cu ochii minŃii a realităŃilor spirituale 
nevăzute şi netrecătoare. 

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că "atunci avem credinŃă, 
când nu ne mărginim numai la ochii trupului, ci vedem cu ochii 
minŃii cele ce nu se văd. Mai cu seamă pe acelea pe care le vedem 
cu ochii minŃii trebuie să le socotim mai vrednice de credinŃă 
decât pe cele pe care le vedem cu ochii trupului" (Omilii la 
Facere, omilia LXIII). 

Mântuitorul Iisus Hristos îi fericeşte pe cei care au 
această putere sau capacitate spirituală de a cunoaşte 
realităŃile nevăzute, de a vedea cu ochii sufletului 
prezenŃa lui Dumnezeu - Creatorul dincolo de creaturi, 
dincolo de vederea fizică sau corporală. 

           (www.ziarullumina.ro – 18 aprilie 2012) 

     
 
   Anul II  nr. 16 (17) 
        22 aprilie 2012 
Duminica a II-a după Paşti 
     ( a Sf.Ap.Toma) 

    Parohia MărŃişor 

2012 -  Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programul săptămânii 22 aprilie 2012 – 29 aprilie 2012 
 

Ziua ORA                                            Slujbe 
Duminică    22 aprilie 2012 8 - 12 - Sf. Liturghie (Duminica a II-a după Paşti,  a Sf.Apostol Toma) 
Duminică    22 aprilie 2012 17 - 19 - Vecernia şi acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe 

Luni            23 aprilie 8 - 12 - Sf. Liturghie (Sf.M.Mc.Gheorghe) -Prăznuirea hramului  bisericii 
Luni            23 aprilie 17 - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil 

Miercuri     25 aprilie 9 – 11 - SfinŃirea mică a apei 

Vineri          27 aprilie 9 - 11 - Taina Sf.Maslu 
Vineri           27 aprilie 17 - 19 - Slujba acatistului 

Sâmbătă      28 aprilie 8 - 12 - Sf.Liturghie şi pomenirea celoor adormiŃi 
Sâmbătă      28 aprilie 17 - 19 - Vecernia Duminicii a III-a după Paşti (a MironosiŃelor) 

Duminică    29 aprilie 2012 8 - 12 - Sf. Liturghie (Duminica a III-a după Paşti,  a MironosiŃelor;) 
 

 "De două mii de ani ne purtăm prin lume cu Toma de mână şi nu ştim prea bine de ce i se spunea Geamănul şi prea târziu ne 
dăm seama că-i suntem deopotrivă. Frate de credinŃă şi îndoială, de înfrigurări şi aşteptare, de cutremur şi îngenunchere, el rămâne 
obsesia noastră perpetuă şi întruparea neputinŃei noastre de a accepta Bucuria dintr-odată şi fără echivoc. Există nu numai o dramă 
a Patimilor, ci şi una – mai puternică – a Învierii, şi ea se consumă, totodată, în sufletul lui Toma. În trei trepte se consumă, toate ale 
lui Toma: el află şi nu-i vine să creadă; vede şi încă se îndoieşte; se înfrange şi biruie. NuanŃele sunt revelatorii. Toma nu e 
necredincios prin structură ci, mai degrabă, ipostaza omului care exclamă: e prea frumos ca să fie adevarat! El nu e un împietrit, 
cum devenise – de pildă – Iuda. El nu refuza să creadă; el e doar copleşit de obiectul credinŃei lui virtuale. Fenomenul Învierii i se 
pare colosal. Poate că e singurul dintre ucenici care intuieste implicaŃiile ei cosmice. Toma ştie că adevărul trebuie să existe în sine, 
dar îl imploră să-i devină certitudine, adică adevărul lui, personal. (...) De curând, giulgiul de la Torino a fost din nou scos la vedere 
şi câteva sute de savanŃi au îndreptat asupra-i lentilele, pelicule, pensete, microscoape electronice, raze de tot felul, izotopi şi 
ordinatoare, ca tot atâtea degete ale lui Toma, înfipte în rănile lui Iisus. Concluziile par spectaculoase, dar nu ne impresionează. O 
parte din lume continuă să ceară minuni. Dar noi, cei din Duminica Tomii ştim că Minunea e zilnic cu noi, la măsura îndoielilor şi 
deschiderilor noastre”.                                                                           ( ÎPS Bartolomeu Anania în volumul "Din spumele mării”) 

Dacă în 2011 aŃi obŃinut venituri impozabile şi vreŃi să ajutaŃi parohia MărŃisor prin direcŃionarea a 2 % din 
impozitul anual,  o puteŃi face aducând la biserică o copie după formularul 210 de la Serviciul Personal al unităŃii unde 
lucraŃi.  

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe (+ 303), supranumit "purtătorul de biruință"prăznuit în fiecare an 
pe 23 aprilie, este unul dintre cei mai cunoscuŃi şi veneraŃi apărători ai creştinismului.Este cinstit atat de 
Biserica Ortodoxa cat si de cea Romano Catolica (fiind totodata patronul Angliei).  

Traditia ortodoxa spune că Sf. Gheorghe s-a nascut in Capadocia intr-o familie crestina, tatal sau 
fiind general roman, iar la varsta de 30 ani Sf. Gheorghe a devenit la randul sau general in armata lui 
Diocletian. Sf. Gheorghe s-a ridicat impotriva hotararilor anti-crestine ale lui Diocletian. A fost chinuit in 
cele mai cumplite chipuri, otravit si mai apoi decapitat.  

În satele şi oraşele Ńării noastre, foarte multe biserici sunt ridicate în cinstea lui., al treilea braŃ 
al Dunării, în Deltă, se cheamă, BraŃul Sfântului Gheorghe. Se ştie, apoi, că multă vreme ocrotitorul 
oştirii române a fost Sfântul Gheorghe. De asemenea, steagul Moldovei, trimis de Ştefan cel Mare 
la mănăstirea Zografu, din Muntele Athos, are chipul Sfântului Gheorghe, doborând balaurul. Iar 
acest chip al Sfântului, doborând balaurul, a fost la noi ca un răsunet şi ca o chemare a poporului la 
lupta creştinilor împotrivă balaurului vremii, adică a păgânilor otomani şi împotrivă diavolului. 

 

Biserica şi mormântul Sfantul Mare Mucenic Gheorghe din Lodd (Israel) 
Sfantul Gheorghe este renumit in toata lumea crestina, ca unul dintre cei mai cunoscuti si iubiti sfinti, 

si cu atat mai mult in Lodd, orasul sau natal. Dupa martiriul sfantului, crestinii i-au luat sfantul trup si i 
l-au adus in Tara Sfanta, in satul sau natal. Biserica Sfantul Gheorghe (el-Khader) din Lodd (Lida) 
este unul dintre cele mai mari sfinte locasuri inchinate martirului din secolul al IV-lea. Manastirea greco-
ortodoxa are doua hramuri: Sfantul Mare Mucenic Gheorghe si Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil. 
Actuala biserica din Lodd a fost ridicata in anul 1870, avandu-si zidurile lipite de Moscheea El-
Chodr.Intr-o capela subterana, actuala biserica ortodoxa pastreaza mormantul Sfantului Mare Mucenic 
Gheorghe si o parte din moastele sale. In partea dreapta a altarului, in dreptul scarilor ce coboara in 
capela subterana, se afla "lanturile" cu care a fost legat Sfantul Gheorghe, inainte de a fi omorat.  

 

 

 

 



. 

"În vremea aceea a venit Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aştepta şi el ÎmpărăŃia lui Dumnezeu, şi, îndrăznind, a intrat 
la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că Iisus a murit aşa curând şi, chemând pe sutaş, l-a întrebat dacă a murit de 
mult. Deci, aflând de la sutaş, a dăruit lui Iosif trupul. Atunci Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe cruce, L-a înfăşurat în 
giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. Iar Maria Magdalena şi 
Maria, mama lui Iosif, priveau unde L-au pus. Şi, după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi 
Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. Şi dis-de-dimineaŃă, în ziua cea dintâi a săptămânii, pe când răsărea 
soarele, au venit la mormânt; şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului? Dar, ridicându-şi ochii, au 
văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare. Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, 
îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au spăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaŃi! CăutaŃi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A 
înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeŃi şi spuneŃi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în Galileea mai înainte 
de voi; acolo îl veŃi vedea, după cum v-a spus vouă. Şi, ieşind, au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică şi de uimire, şi 
nimănui nimic n-au spus, căci se temeau."  (Marcu 15, 43-47; 16, 1-8) 

Asa cum un inger a coborat si a rasturnat piatra de pe usa 

mormantului, la fel se poate intampla cu fiecare dintre noi - 

ingerul sa se pogoare si sa ne ajute sa iesim biruitori in 

implinirea voii lui Dumnezeu. 

Trebuie sa retinem ca ingerul este prezent pentru a le 

descoperi femeilor mironosite ca mormantul este gol, nu 

sa faca posibila Invierea Domnului. Mantuitorul inviase 

fara a strica pecetile mormantului, dupa cum S-a nascut din 

Fecioara Maria fara a-i pierde fecioria. 

Prin duminica inchinata femeilor mironosite, Biserica ne 

cheama sa vestim Invierea lui Hristos si sa graim lumii 

ca exista viata dupa moarte.  (www.crestinortodox.ro) 
 

Femeile mironosite sunt cele care L-au insotit deseori pe 

Hristos in activitatea Sa si care au participat la evenimentele 

ultime din viata Mantuitorului: patimirile, rastignirea, moartea si 

punerea in mormant a Domnului. Tot ele sunt cele care au mers 

dis de dimineata la mormantul Acestuia, ca sa unga trupul 

Lui cu miresme, pentru ca nu se implinise randuiala iudaica, din 

cauza grabei punerii lui Hristos in mormant. 

E bine sa retinem ca dupa cum femeia (Eva) este prima fiinta 

umana care l-a vazut pe Adam, tot asa si acum, femeile sunt 

primele care Il vad pe noul Adam, pe Hristos Cel inviat. Sunt 

primele martore ale mormantului gol si ale vestirii ingerului 

(Mc. 16, 6-7). Sfantul Evanghelist Matei ne spune ca in timp ce se 

indreptau de la mormant spre casa, Hristos Cel inviat din morti le-

a intampinat si le-a zis: "Bucurati-va, nu va temeti!" (Matei 28,9). 

In Noul Testament intalnim numele unor femei mironosite: 

Maica Domnului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov 

si a lui Iosif sau Iosie, Maria lui Cleopa, Ioana, sotia lui Huza, 

Salomeea, Suzana si cele doua surori ale lui Lazar, Marta si 

Maria. Mai sunt asimilate cu acestea si Veronica, cea care I-a 

daruit Mantuitorului, pe drumul spre rastignire, un stergar pentru 

a-Si sterge fata. Potrivit traditiei, chipul Mantuitorului s-a intiparit 

pe acest stergar (naframa). Aceste femei sunt numite mironosite 

pentru ca erau purtatoare de mir.  

Din Scriptura aflam ca peste mormantul Domnului a fost pusa 

o piatra pe care ele nu o putea pravali. Desi stiau ca nu pot da la 

o parte piatra, nu se opresc din drum. Din aceasta fapta a lor 

retinem, ca ori de cate ori avem in fata imposibilul, el poate 

deveni posibil prin lucrarea lui Dumnezeu. Important este ca 

noi sa ramanem statornici in credinta.  
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” Daca veti avea rabdare in necazuri, sa stiti ca veti avea si Duhul Sfant. Daca veti avea si puterea de a multumi in necazuri, 
atunci straluceste Duhul Sfant in voi si sa stiti ca nu-i cu neputinta . Cand cineva nu e liber de pacat, sa nu puna vina pe altcineva. 
Sa nu puna vina nici pe stat si nici pe imprejurari, ci pe sine insusi, pe lipsa tariei sale in credinta, pe lipsa dragostei sale fata de 
Dumnezeu. Ca intotdeauna cei ce aui trait in pacat au pus vina pe altii. Acestia-s mereu cu carteala pe buze. A-ti fi viata mai 
curata, a te elibera de pacat, o poti face in orice vreme. Nu te opreste nimeni, crestine, sa te faci mai bun, mai curat, mai cuminte 
si mai cu minte ! Deci, nu intarzia ! “  (Părintele Arsenie Boca) 

Mironositele si Apostolii inchipuie cele doua laturi ale 

vietii noastre: simtirea si chibzuinta. 

Fara simtire, viata nu e viata; fara chibzuinta, viata e 

oarba – iroseste mult si da putina roada sanatoasa. 

Simtirea trebuie sa mearga inainte si sa dea imbold, iar 

chibzuinta sa hotarasca timpul, locul, mijlocul de implinire si, 

indeobste, intreaga randuiala a ceea ce inima socoate sa faca. 

    Inlauntru, inima merge inainte; iar cand e vorba de fapta – 

chibzuinta. Atunci cand simturile noastre se vor deprinde a 

deosebi binele de rau, poate ca ne vom putea bizui numai pe 

inima, asa cum  dintr-un pom viu ies de la sine  muguri, flori si 

roade, si din inima va incepe atunci sa rasara binele, 

amestecandu-se in chip intelegator in curgerea vietii noastre.    

 

          Sfântul Teofan Zăvorâtul   

                                                                                       (www.credo.ro) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programul săptămânii 29 aprilie 2012 – 6 mai  2012 
 

Ziua ORA                                            Slujbe 
Duminică    29 aprilie 2012 8 - 12 - Sf. Liturghie (Duminica a III-a după Paşti,  a MironosiŃelor;) 

Luni            30 aprilie 17 - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil 

Miercuri     2 mai 9 – 11 - SfinŃirea mică a apei 

Vineri          4 mai 9 - 11 - Taina Sf.Maslu 

Vineri          4 mai 17 - 19 - Slujba acatistului 

Sâmbătă      5 mai 8 - 12 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiŃi 

Sâmbătă      5 mai 17 - 19 - Vecernia Duminicii a IV-a după Paşti,  a Slăbănogului) 

Duminică    6 mai 2012 8 - 12 - Sf. Liturghie (Duminica a IV-a după Paşti,  a Slăbănogului) 

 

Sfântul  Cuvios Irodion  de la Lainici  († 3 mai 1900) 
 

           S-a născut în 1821 la Bucureşti fiind botezat Ioan. Pe la vârsta de 20 de ani intră ca vieŃuitor la  
Mănăstirea Cernica , sub oblăduirea stareŃului Calinic. În 1846 este tuns în monahism, primind numele  
de IRODION.Era foarte iubitor de fraŃi, se ferea de orice vorbire de rău, postea foarte mult, dormea doar  
3-4 ceasuri pe noapte şi făcea sute de metanii pe zi.  
         În septembrie 1850 stareŃul său Calinic a fost  hirotonit episcop la Râmnicu Vâlcea unde şi-a luat  
cu el mai mulŃi ucenici printre care se afla şi monahul Irodion pe care l-a detaşat spre sfârşitul anului  
1851 la Schitul Lainici de pe Valea Jiului.L-a hirotonit  în diacon şi apoi în preot în anul 1853, numindu-l 
ecleziarh. In 1854 l-a numit stareŃ la schitul Lainici, unde  a ramas pana in 1900.  A fost cel mai longeviv  
tareŃ  ( 41 de ani)al schitului Lainici din toate timpurile. 
După moartea duhovnicului său, Sfântul Calinic, episcopul, l-a luat ca duhovnic pe ucenicul său IRODION, stareŃul de la 
Lainici. Astfel ucenicul i-a  devenit duhovnic avei. Sfântul Calinic îl va numi „Luceafărul de la Lainici . Foarte repede faima sa a 
ajuns  atât în Oltenia cât şi dincolo de CarpaŃi, în Transilvania Imperiului Austo-Ungar. Devenise făcător de minuni din viaŃă. Avea 
puterea de a alunga duhurile necurate din oameni. 
         Pe 3 mai 1900 Cuviosul Irodion se mută la Domnul.  Dupa 7 ani, stareŃul Teodosie Popescu, la insistenŃele ucenicului 
Cuviosului Irodion – ieromonahul Iulian Drăghicioiu,  a cerut episcopului Râmnicului blagoslovenia pentru a-l dezgropa., aceasta 
fiind o foarte veche tradiŃie monahală, care se păstrează mai ales în Muntele Athos . Aşa s-a petrecut şi cu trupul Cuviosului 
Irodion.  A fost  dezgropat, însă cu toŃii au rămas surprinşi deoarece trupul era întreg şi neputrezit. şi l-au pus iarăşi în 
mormânt, deoarece Lainiciul nu avea osuar sau gropniŃă.  
       La mormântul Părintelui Irodion se făceau minuni, se vindecau demonizaŃii şi se alungau duhurile necurate. In anii 1930 a 

fost dezgropat si reingropat  la 2,5 metri adâncime pentru a nu-i fi furate moastele. 
       MitropoliŃii Olteniei de după 1990, Î.P.S. Nestor si Î.P.S. Teofan au dorit să canonizeze pe Cuviosul Irodion cercetându-i viaŃa 
plină de sfinŃenie, însă probabil nu se împlinise vremea. Pe 8 aprilie 2009, IPS Parinte Irineu, Mitropolit al Olteniei, a primit 
binecuvantarea Prefericitului Daniel sa gaseasca moastele Cuviosului Irodion. Sfantul s-a lasat redescoperit pe 10 aprilie, iar 
moastele sale au fost asezate intr-o racla de argint.  
        Trecerea Cuviosului Irodion in randul sfintilor a fost aprobata de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, in cadrul 
sedintei din 29 octombrie 2010. Sfantul Sinod a hotarat ca ziua sa de praznuire sa fie 3 mai, ziua trecerii sale la cele vesnice 
Canonizarea Cuviosului Irodion a fost proclamata duminica, 1 mai 2011, la Manastirea Lainici. 
 

Dacă în 2011 aŃi obŃinut venituri impozabile şi vreŃi să ajutaŃi parohia MărŃisor prin direcŃionarea a 2 % din 
impozitul anual,  o puteŃi face aducând la biserică o copie după formularul 210 de la Serviciul Personal al unităŃii unde 
lucraŃi.  

 Canonizarea sau  trecerea în rândul sfinŃilor 
Actul prin care Biserica recunoaste, declara si aseaza pe credinciosii trecuti la cele vesnice, in randul sfintilor, poarta 

denumirea de canonizare. In primele secole, canonizarile erau facute de catre fiecare Biserica locala, care avea in fruntea ei un 
episcop. Proclamarea unui sfant era realizata atunci cand Dumnezeu isi descoperea lucrarea Sa prin aceste persoane care urmau a fi 
canonizate. Astfel, Biserica proclama sfintenia acolo unde Dumnezeu a binevoit s-o arate. 

In cazul descoperirii moastelor sfantului respectiv, acestea sunt unse cu Sfantul Mir si asezate intr-o racla. Cu o zi inainte 
de a fi proclamat sfant, se savarseste ultimul parastas pentru el, se canta acatistul si se face priveghere toata noaptea. Dupa 
oficierea Sfintei Liturghii din ziua proclamarii canonizarii, se citeste tomosul sinodal. 

Dupa citire, actul este semnat de toti membrii Sfantului Sinod. Se citeste viata sfantului canonizat si se poarta in 
procesiune moastele (acolo unde sunt) si icoana sfantului, in jurul bisericii. Dupa procesiune, racla, sau in lipsa, numai icoana 
sfantului, este asezata in biserica, la locul cuvenit.   (www.crestinortodox.ro) 

 

 



. 

"În vremea aceea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o 
scăldătoare, care se numea pe evreieşte Vitezda, având cinci pridvoare. În acestea zăcea mulŃime de bolnavi: orbi, şchiopi, uscaŃi, 
aşteptând mişcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare şi tulbura apa, şi cine intra întâi 
după tulburarea apei se făcea sănătos de orice boală era cuprins. Şi era acolo un om care era bolnav de treizeci şi opt de ani. Iisus, 
văzându-l pe acesta zăcând şi, ştiind că este aşa încă de multă vreme, i-a zis: Voieşti să te faci sănătos? Bolnavul I-a răspuns: 
Doamne, nu am om ca să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa; că, până când vin eu, altul se coboară înaintea mea. Iisus 
i-a zis: Scoală-te, ia-Ńi patul tău şi umblă. Şi îndată omul s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. 
Deci ziceau iudeii către cel vindecat: Este zi de sâmbătă şi nu-Ńi este îngăduit să-Ńi iei patul. El le-a răspuns: Cel ce m-a făcut 
sănătos, Acela mi-a zis: Ia-Ńi patul tău şi umblă. Ei l-au întrebat: Cine este omul care Ńi-a zis: Ia-Ńi patul tău şi umblă? Iar cel 
vindecat nu ştia cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulŃimea care era în acel loc. După aceasta, Iisus l-a aflat în templu şi 
i-a zis: Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu Ńi se întâmple ceva mai rău. Atunci, omul a plecat şi a 
spus iudeilor că Iisus este Cel Care l-a făcut sănătos."(Ioan 5, 1-15) 

Evanghelia de azi ne arată că există şi o legătură 
între suferinŃă şi pocăinŃă. Îndelunga suferinŃă a omului 
paralizat s-a transformat în stare de pocăinŃă, din care 
izvora smerită răbdare unită cu nădejde multă.. Hristos l-a 
slobozit din boală, dar nu l-a slobozit din luptă, l-a 
izbăvit din pătimire, dar nu i-a luat frica şi grija, şi 
tocmai prin aceasta a făcut ca binefacerea arătată lui să fie 
permanentă şi statornică", spune Sfântul Ioan Gură de Aur. 

Hristos să ajute pe toŃi cei care suferă să transforme 
suferinŃa bolii lor în pocăinŃă, iar dacă n-au săvârşit 
păcate grave, să transforme suferinŃa lor în speranŃă de 
mântuire şi sfinŃenie, ca apoi să simtă bucuria 

vindecării, ridicării şi a întâlnirii lor cu Hristos Cel 
înviat. 

Hristos a Înviat ! 
Sfânta Evanghelie care se citeşte în Duminica a IV-a după 

Paşti, numită Duminica Slăbănogului, ne arată în mod deosebit 
puterea vindecătoare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, 
Care vindecă la scăldătoarea Vitezda pe un om care suferea de 
paralizie de treizeci şi opt de ani.  

De asemenea, în Evanghelia de astăzi mai vedem legătura 
dintre păcat şi boală, şi anume faptul că unele boli sunt urmare 
a păcatelor, altele sunt îngăduite de Dumnezeu tocmai pentru 
a ne feri de păcate, iar altele pentru a "se arăta lucrurile lui 
Dumnezeu", mai precis pentru a se putea mai bine evidenŃia 
răbdarea, credinŃa şi smerenia unor oameni, cum a fost cazul 
dreptului Iov, până când vor fi vindecaŃi în chip minunat de 
Dumnezeu.  Această legătură între păcat şi boală este amintită de 
Mântuitorul Iisus Hristos omului vindecat de boală, în mod foarte 
discret, ca duhovnic şi doctor de suflete, întrucât Hristos Domnul 
doreşte să salveze, adică să ridice, să recupereze pe cel 
păcătos şi bolnav, fără să-l umilească. 

Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că "multe dintre cele ce 
ni se întâmplă, ni se întâmplă spre îndrumarea noastră sau 

spre stingerea păcatelor trecute, sau spre îndreptarea 
neatenŃiei prezente, sau spre ocolirea păcatelor viitoare ". 

Spre acest om paralizat şi singur care nu avea pe nimeni ca să-l 
ajute a venit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care S-a pogorât 
din ceruri şi S-a făcut Om pentru mântuirea oamenilor. Şi pentru 
că nu se mai găsea un om care să-l ajute, Dumnezeu-Omul, Iisus 
Hristos, a venit ca să-l ajute. Iisus cunoştea bine îndelunga 
suferinŃă a slăbănogului, dar şi multa lui pocăinŃă pentru 
păcate, multa lui răbdare fără răzvrătire şi multa lui speranŃă 
fără întrerupere. 

     
 
   Anul II  nr. 18 (19) 
        6  Mai 2012 
Duminica a IV-a după Paşti 
     ( a Slăbănogulu i) 
    Parohia MărŃişor 

2012 -  Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor 

     "A sta neclintit în împrejurări aspre şi a răbda relele; 
 a aştepta sfârşitul încercării şi a nu da drumul iuŃimii la întâmplare; a nu vorbi cuvânt neînŃelept, nici a gândi ceva din cele ce nu 
se cuvin unui închinător al lui Dumnezeu. Căci zice Scriptura: "Până la o vreme va răbda cel cu îndelungă răbdare şi pe urmă i 
se va răsplăti lui cu bucurie; până la o vreme va ascunde cuvintele lui, şi buzele multora vor spune înŃelepciunea lui".                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (Sfântul Maxim Mărturisitorul despre îndelunga răbdare) 

”Biserica doreşte ca toŃi oamenii să trăiască în pace, să 
fie sănătoşi şi să aibă zile îndelungate. Ea nu încurajează 
suferinŃa, dar ne învaŃă să o suportăm atunci când o 
întâlnim, să acceptăm partea noastră de suferinŃă, să o 
primim pentru binele nostru. Să nu ne dorim suferinŃa, dar 
să o acceptăm dacă vine. Nu e nevoie ca toŃi oamenii să 
aibă partea lor de suferinŃă. Unii sunt scutiŃi, alŃii o pot 
suporta cu uşurinŃă, iar pentru alŃii este un adevărat chin. 
Unii se revoltă în faŃa suferinŃei, iar alŃii o ignoră.  Aş 
spune că suferinŃa e o realitate pe care avem dreptul să o 
evităm, dacă putem, o problemă pe care avem dreptul să o 
rezolvăm, dacă ne stă în putinŃă, dar trebuie să ne plecăm 
în faŃa tainei şi să folosim suferinŃa care ne este dată 
pentru progresul nostru spiritual " 

 

                (Părintele Teofil Părăian  –  Despre suferinŃă) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programul săptămânii  6 mai 2012 – 13 mai  2012 
 

Ziua ORA                                            Slujbe 
Duminică    6 mai 2012 8 - 12 - Sf. Liturghie (Duminica a IV-a după Paşti,  a Slăbănogului) 

Luni            7 mai 2012 18 - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil 

Miercuri     9 mai 9 – 11 - SfinŃirea mică a apei 

Vineri          11 mai 9 - 11 - Taina Sf.Maslu 

Vineri          11 mai 17 - 19 - Slujba acatistului 

Sâmbătă      12 mai 8 - 12 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiŃi 

Sâmbătă       12 mai 17 - 19 - Vecernia Duminicii a V-a după Paşti,  a Samarinencei) 

Duminică    13 mai 2012 8 - 12 - Sf. Liturghie (Duminica a V-a după Paşti,  a Samarinencei) 

 

                             Joi – 10 mai 2012 - Sfăntul Simon Zilotul, mirele din Cana Galileii 
 Pe 10 mai Biserica Ortodoxa il praznuieste pe Sfantul Simon Zilotul numit şi Natanael, unul din cei 

12 apostoli ai Mantuitorului. Traditia spune ca Simon Zilotul nu este altul decat mirele de la Cana Galileii. 
La nunta acestuia, Iisus a facut prima minune - prefacerea apei in vin. I s-a dat numele de "Canaanitul" si 
de "Zilotul" spre a-l deosebi de Sfantul Petru si de Sfantul Simeon "fratele Domnului", urmasul Sfantului 
Iacob la Episcopia Ierusalimului. Şi-a lasat casa, parintii si mireasa pentru Mirele cel ceresc. Sfantul Simon 
Zilotul era de neam din Cana Galileei, cunoscut Domnului nostru Iisus Hristos si Preacuratei Maicii Sale, 
deoarece Cana nu este departe de Nazaret. Odata cu Pogorarea Duhului Sfant, mirele cel din Cana a inceput 
a propovadui si el, alaturi de Apostoli, Evanghelia in toata lumea. El a propovaduit in Mauritania, Africa 
si Britania, unde si-a dat si sufletul sau, fiind rastignit si ingropat. 

In Bucuresti, la Biserica Podeanu aflata pe  strada Dornei (in apropierea Pietei Chibrit) se afla o 
particica din sfintele sale moaste. Moastele Sfantului Simon Zelotul sunt acoperite de un baldachin construit 
dupa modelul celui aflat la Roma, intr-una din catacombele unde se afla moastele Sfintilor Chiril si Metodiu.  

MulŃumim celor care ştiind nevoile parohiei nostre ne-au ajutat până acum. 
Până pe 15 mai 2012 o mai puteŃi face şi  prin direcŃionarea a 2 % din impozitul anual, 

aducând la biserică o copie după formularul 210 de la Serviciul Personal al unităŃii unde lucraŃi. 

 

 

                  Sâmbătă - 12 mai - Sfantul Mucenic Ioan Valahul  (+ 1662) 
 S-a nascut in Tara Romaneasca in vremea lui domnitorului Matei Basarab. Este luat rob de turci, in 

1659,  la numai 15 ani. Era frumos la chip si bine legat la trup, ager la minte si curat la inima. I. P. S. 
Bartolomeu Anania spune ca «trupul minunat al tanarului era ca o biserica in care fumega, plina de 

miresme, catuia sufletului sau curat si jertfelnic». Pe drumul spre Istanbul,unul dintre ostasi,  un pagan 
pervers pune ochii pe el si-l cumpara pe un pret bun, cu gandul de a-l sodomiza. Aparandu-si 
demnitatea si curatia, Ioan il omoara pe pagan, iar judecata vizirului il da vaduvei celui ucis, spre a 
face cu el ce va voi. Femeia, cucerita de frumusetea lui, il ispiteste timp de peste 2 ani sa treaca la legea 
ei si sa-i devina barbat, dar Ioan nu cedeaza: « Cred în adevăratul Dumnezeu, Care S-a răstignit pe 

cruce pentru noi, şi doresc cu bucurie să-mi dau viaŃa pentru Hristos, decât să mă turcesc şi să mă 

însoŃesc cu tine! Curatia sufletului mi-o voi pastra si la legea ta nu voi trece!».  

 In cele din urma, infuriata, vaduva il facu sa ajunga in temnita, unde a fost chinuit din greu, iar in 
cele din urma omorat, prin spanzurare. Dar el a primit senin cununa muceniciei, la 12 mai 1662, 
uimindu-i chiar si pe proprii calai si ramanand pilda vesnica de credinciosie pentru intreaga suflare 
ortodoxa. Moastele Sfantului Ioan Valahul nu s-au pastrat, existand posibilitatea ca trupul său sa fi 
fost aruncat in apele Bosforului sau ingropat de crestini intr-un loc din jurul Istanbulului. Viata 
Sfantului Ioan Valahul, a fost scrisa de Ioan Cariofil, un invatat grec din acea vreme martor al 
patimirilor lui, fiind tiparita la Venetia de Sfantul Nicodim Aghioritul. 

Duminică 6 mai – Sfântul şi Dreptul Iov   “Domnul a dat, Domnul a luat; fie numele Domnului binecuvântat!” (Iov 1, 21). 
“Lumea îl cunoaşte şi astăzi, după atâtea şi atâtea veacuri, nu pentru că dădea din averea sa săracilor, ci pentru că atunci când 

a rămas fără avere nu s-a pierdut cu firea; nu pentru că îi îmbrăca pe cei goi cu haine făcute din lâna oilor sale, ci pentru că 
atunci când a căzut foc din cer şi a ars toate turmele sale el L-a slăvit pe Dumnezeu. Înainte, îmbrăcându-i pe săraci, era 
milostiv; după aceea, slăvindu-L pe Dumnezeu pentru nenorocirea sa, s-a făcut purtător al înŃelepciunii cereşti. Înainte îi 
miluia pe săraci, după aceea L-a slăvit pe Dumnezeu. Nu a spus în sine: „De ce am păŃit toate acestea? De ce s-au pierdut turmele 
mele din care hrăneam mii de oameni? Şi dacă eu nu eram vrednic să mă bucur de o asemenea avere, de ce nu S-a milostivit 
Dumnezeu măcar de săraci?” Nici un asemenea gând nu i-a trecut prin cap. Dimpotrivă, cunoscând că Dumnezeu pe toate le 
rânduieşte spre folosul nostru, I-a mulŃumit. Să-I mulŃumeşti lui Dumnezeu atunci când totul îŃi merge bine nu este lucru de mirare. 
Dar să-I mulŃumeşti pentru încercările cele mai mari este minunat şi vrednic de laudă. Este mai vrednic de laudă cel care îşi 
pierde averea şi Îi mulŃumeşte lui Dumnezeu, decât acela care nu îşi pierde averea ci face milostenie, mulŃumindu-I lui Dumnezeu. 

Sf.Ioan Gură de Aur 



. 

"În vremea aceea a venit Iisus la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său. Şi 
era acolo fântâna lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, S-a aşezat lângă fântână şi era ca la al şaselea ceas. Atunci a venit 
o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis: Dă-Mi să beau!, fiindcă ucenicii Lui se duseseră în cetate ca să cumpere de 
mâncare. Femeia samarineancă I-a zis: Cum Tu, care eşti iudeu, ceri să bei apă, de la mine, care sunt femeie samarineancă? 
Pentru că iudeii nu au amestec cu samarinenii. Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă ai fi ştiut darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel ce-Ńi 
zice: Dă-Mi să beau, tu ai fi cerut de la El şi Ńi-ar fi dat apă vie. Femeia I-a zis: Doamne, nici găleată nu ai, şi fântâna e adâncă; 
de unde, dar, ai apa cea vie? Nu cumva eşti Tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână şi au băut din 
ea el însuşi şi fiii lui şi turmele lui? Iisus a răspuns şi i-a zis: Oricine bea din apa aceasta va înseta iarăşi, dar cel ce va bea din apa 
pe care i-o voi da Eu, în veac nu va mai înseta, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare, spre viaŃă 
veşnică. Femeia a zis către El: Doamne, dă-mi această apă, ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot. Iisus i-a zis: Mergi şi 
cheamă pe bărbatul tău şi vino aici. Femeia a răspuns şi a zis: N-am bărbat. Iisus i-a zis: Bine ai zis că nu ai bărbat, căci cinci 
bărbaŃi ai avut şi cel pe care îl ai acum nu-Ńi este bărbat. Aceasta adevărat ai spus. Femeia I-a zis: Doamne, văd că Tu eşti 
Prooroc. PărinŃii noştri s-au închinat pe acest munte, iar voi ziceŃi că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm. Şi Iisus i-
a zis: Femeie, crede-Mă că vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim nu vă veŃi închina Tatălui. Voi vă închinaŃi 
căruia nu ştiŃi; noi ne închinăm Căruia ştim, pentru că mântuirea din iudei este. Dar vine ceasul, şi acum este, când adevăraŃii 
închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, că şi Tatăl astfel de închinători Îşi doreşte. Duh este Dumnezeu, şi cei ce I 
se închină trebuie să I se închine în duh şi în adevăr. I-a zis femeia: Ştim că va veni Mesia, Care Se cheamă Hristos; când va veni, 
Acela ne va vesti nouă toate. Iisus i-a zis: Eu sunt, Cel ce vorbesc cu tine. Dar atunci au sosit ucenicii Lui. Şi se mirau că vorbea 
cu o femeie. Însă nimeni n-a zis: Ce o întrebi? sau: Ce vorbeşti cu ea? Iar femeia şi-a lăsat găleata şi s-a dus în cetate şi a zis 
oamenilor: VeniŃi să vedeŃi un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva acesta este Hristos? Şi au ieşit din cetate şi 
veneau către El. Între timp, ucenicii Lui Îl rugau, zicând: ÎnvăŃătorule, mănâncă. Iar El le-a zis: Eu am de mâncat o mâncare pe 
care voi nu o ştiŃi. Ziceau, deci, ucenicii între ei: Nu cumva I-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis: Mâncarea Mea este să fac 
voia Celui ce M-a trimis pe Mine şi să săvârşesc lucrul Lui. Nu ziceŃi voi că mai sunt patru luni şi vine secerişul? Iată, zic vouă: 
RidicaŃi ochii voştri şi priviŃi holdele, că sunt albe pentru seceriş. Iar cel ce seceră primeşte plată şi adună roade spre viaŃă 
veşnică, pentru ca împreună să se bucure şi cel ce seamănă şi cel ce seceră. Căci în aceasta se adevereşte cuvântul: Că unul este 
semănătorul şi altul secerătorul. Eu v-am trimis să seceraŃi ceea ce voi n-aŃi muncit; alŃii au muncit şi voi aŃi intrat în munca lor. Şi 
mulŃi samarineni din cetatea aceea au crezut în El, pentru cuvântul femeii care mărturisea: Mi-a spus toate câte am făcut. Deci, 
după ce au venit la El, samarinenii Îl rugau să rămână la ei. Şi a rămas acolo două zile. Şi mult mai mulŃi au crezut pentru 
cuvântul Lui. Iar femeii îi ziceau: Credem nu numai pentru cuvântul tău, căci noi înşine am auzit şi ştim că Acesta este cu 
adevărat Hristos, Mântuitorul lumii." ( Ioan 4, 5-42) 
 

 „Venit-a la fântână în ceasul al şaselea Izvorul 
minunilor (Hristos), spre a aduce la viaŃă pe urmaşa Evei, că 
Eva în acest ceas a ieşit din rai, din pricina amăgirii 
şarpelui. Deci s-a apropiat samarineanca să scoată apă; pe 
care, văzând-o Mântuitorul, i-a zis: Dă-Mi să beau, iar tu te 

vei sătura de apa cea vie. Iar ea, înŃeleapta, alergând în 
cetate, a venit îndată, mulŃimilor zicând: VeniŃi de vedeŃi 

pe Hristos Domnul, Mântuitorul sufletelor noastre” 
(Idiomela I). De remarcat, a câta oară, cum Biserica vede în 
fiecare gest al lui Hristos izvorul restaurării întregului 
neam omenesc, de El, „Cel Ce este şezător-împreună pe 
scaun cu Tatăl şi cu Duhul (…), Care a venit să caute chipul 

Său cel pierdut” (Icos). 
 

Hristos a Înviat ! 
„Filologia biblică ştie că manuscrisele cele mai vechi sunt şi 

cele mai adevărate, deoarece ele nu sunt contaminate de greşelile 
involuntare ale copiştilor sau de cele voluntare ale ereticilor. 
SfinŃii PărinŃi ştiau, de asemenea, că adevărata credinŃă este 
aceea mai veche, adică cea predată de SfinŃii Apostoli. Biserica 
ştie că apa cea vie a unei fântâni se păstrează ca atare numai 
dacă fântâna este adâncă şi dacă pereŃii ei sunt zidiŃi din pietre 
tencuite. Ei bine, cele şapte Sinoade Ecumenice nu sunt altceva 
decât pietrele tencuite ce apără apa cea vie de apele viiturilor. 
Aici, între viu şi viitură e toată drama sfâşierilor la care este 
supusă cămaşa lui Hristos. Pânza freatică este una singură, 
fântânile pot fi mai multe, chiar foarte multe. Care este cea 
adevărată? Aceea care s-a ferit şi se apără de viituri. O numim 
Ortodoxie. Acuzată de conservatorism, Ortodoxia e singura care 
ştie ce conservă: apa cea vie a Evangheliei lui Hristos, pururea 
înnoitoare prin Duhul Sfânt. Şi e de-ajuns.”  (Î.P.S. Bartolomeu  
în «Apa cea vie a Ortodoxiei», în vol. cu acelaşi titlu, Ed. 

Renaşterea, Cluj-Napoca, 2002,  p 49): 
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      “Cel ce face păcatul se aseamănă cu cel ce fiind 
săgetat de vrăjmasi, el insuşi cu mâna sa impinge 
săgeata în inima sa.”   
                                                  (Cuv. Dorotei) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programul săptămânii  13 mai 2012 – 20 mai  2012 
 

Ziua ORA                                            Slujbe 
Duminică    13 mai 2012 8 - 12 - Sf. Liturghie (Duminica a V-a după Paşti,  a Samarinencei) 
Luni            14 mai 2012 18 - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil 
Miercuri     16 mai 9 – 11 - SfinŃirea mică a apei 
Vineri          18 mai 9 - 11 - Taina Sf.Maslu 
Vineri          18 mai 17 - 19 - Slujba acatistului 
Sâmbătă      19 mai 8 - 12 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiŃi 
Sâmbătă       19 mai 17 - 19 - Vecernia Duminicii a VI-a după Paşti,  a Orbului din naştere) 
Duminică    20 mai 2012 8 - 12 - Sf. Liturghie (Duminica a VI-a după Paşti a Orbului din naştere 

 

La biserica noastră s-au început lucrări de canalizare şi de modernizare a grupului sanitar. 
Cu toate că iarna nu a venit, centrala termică necesită înlocuire, fapt pentru care avem nevoie de 

sprijinul dumneavoastră. Acesta poate veni prin: donaŃii, plata contribuŃiei anuale sau măcar o 
rugăciune şi un gând bun. Dumnezeu să vă binecuvinteze dragostea. 

ÎnvăŃătura centrală a Sfintei Evanghelii din Duminica Femeii Samarinence, este faptul că Mântuitorul Iisus Hristos dăruieşte 
lumii harul mântuitor, numit "apa cea vie". De asemenea, Evanghelia ne mai descoperă trei adevăruri deosebite cu o 
semnificaŃie profundă pentru viaŃa noastră. În primul rând, Mântuitorul Iisus Hristos schimbă mentalităŃi ostile în atitudini 
paşnice. În al doilea rând, schimbă viaŃa omului păcătos într-o viaŃă duhovnicească nouă. Şi în al treilea rând, cheamă la 
mântuire pe toŃi oamenii, indiferent de religie şi de etnie. Îi cheamă să creadă în El şi să dobândească viaŃa veşnică. 

 Faptul că Mântuitorul Iisus Hristos vorbeşte cu o femeie samarineancă arată că Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos 
nu este destinată numai evreilor, ci tuturor popoarelor. Totodată distruge o altă barieră mentală, şi anume complexul 
superiorităŃii bărbatului faŃă de femeie.  

În convorbirea Sa cu femeia samarineancă, Iisus porneşte de la apa obişnuită pe care o bea omul zilnic pentru a-şi întreŃine 
viaŃa trecătoare a trupului. Însă repede Mântuitorul Iisus trece de la apa care are izvorul ei în pământ la o altă apă, şi anume la 
apa care-şi are izvorul în ceruri, la apa cea vie, care este harul lui Dumnezeu. Hristos îi arată  acestei femei că El cunoaşte viaŃa 
sa ascunsă păcătoasă,  şi că numai "apa cea vie" sau harul o vindecă de păcate şi îi schimbă viaŃa transformând dorinŃa ei de 
fericire trecătoare, momentană şi fragmentată, în dorinŃă de iubire statornică şi de fericire veşnică.  

Hristos-Domnul vorbeşte cu femeia samarineană şi despre adevărata închinare adusă lui Dumnezeu, afirmând că 
adevăraŃii închinători ai Tatălui sunt închinătorii "în duh şi în adevăr", adică în stare de rugăciune şi de credinŃă adevărată 
care aduc rod de viaŃă sfântă şi fapte bune,; înseamnă şi că ei sunt închinători ai Preasfintei Treimi, deoarece Duhul Sfânt 
îndeamnă şi ajută deplin pe om să se roage lui Dumnezeu Tatăl şi să mărturisească pe Fiul Său, Iisus Hristos, prin Care au venit 
în lume harul şi adevărul (Ioan 1, 17) deoarece El este "Calea, Adevărul şi ViaŃa" (Ioan 14, 6). Rugăciunea adevărată este aceea 
prin care Duhul Sfânt ne îndreaptă spre Dumnezeu Tatăl şi ne pune în starea de fii duhovniceşti ai Tatălui ceresc, ca urmare a 
credinŃei noastre în Fiul Său, Iisus Hristos. Mântuitorul Iisus Hristos precizează că adevărata credinŃă va fi una spirituală şi 
universală. Cu alte cuvinte, templul din Ierusalim era o preînchipuire profetică a fiecărei biserici în care este preamărit Tatăl, 
împreună cu Fiul şi cu Duhul Sfânt, încât fiecare biserică devine un "Ierusalim spiritual", oriunde s-ar afla pe pământ, devine o 
poartă deschisă spre Ierusalimul ceresc ( Apoc.21, 2). De aceea la slujba de sfinŃire a unei biserici ortodoxe se cântă: "Luminează-
te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit…" În Biserică primim Sfântul Botez în apă şi în Duhul 
Sfânt, harul înfierii şi arvuna învierii, ne mărturisim păcatele şi primim iertarea lor, învăŃăm că fericirea izvorăşte din iubire 
faŃă de Dumnezeu şi de oameni, iar prin Sfintele Taine primim arvuna sau pregustarea vieŃii veşnice, mai ales prin Sfânta 
Euharistie. 

În sfârşit, înŃelegem şi faptul că Evanghelia de astăzi cheamă credincioşii la pregătire pentru sărbătoarea ÎnălŃării 
Domnului, deoarece, prin ÎnălŃarea Sa la cer, Hristos Domnul ne cheamă să căutăm apa cea vie, adică viaŃa cea veşnică în iubirea 
Preasfintei Treimi, iar prin Pogorârea Duhului Sfânt, serbată în Duminica a opta după Paşti, El ne dăruieşte apa cea vie, adică 
harul Duhului Sfânt, spre slava Preasfintei Treimi şi spre a noastră mântuire. Amin!   (P.F.Daniel - www.ziarullumina.ro) 

15 mai 1838 : -  S-a născut  Nicolae Grigorescu, pictor român (d. 1907) 
15 mai 1859 : -  S-a născut  Pierre Curie, fizician francez, laureat al Premiului Nobel (d. 1906) 
16 mai 1812:  - A fost semnată Pacea de la Bucureşti prin care se încheia războiul ruso–turc (1806–1812).  
Basarabia intră în componenŃa Rusiei 
16 mai 1892 :  - A murit  Melchisedec Ştefănescu (Mihail), episcop, cărturar, istoric român (n. 1823) 
20 mai 325:    -  A avut loc primul Sinod Ecumenic  de la Niceea 

      “Rugăciunea este lucrarea lui Dumnezeu în om, prin care se stabileşte legătura de iubire între om şi Dumnezeu. “  
                                                                                                                                                     (Sf.Grigorie .Palama) 



. 

 „Şi trecând Iisus, a văzut un om orb din naştere. Si ucenicii Lui L-au întrebat, zicând: ÎnvăŃătorule, cine a păcătuit; acesta 
sau părinŃii lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici părinŃii lui, ci ca să se arate în el lucrările lui 
Dumnezeu. Trebuie să fac, până este ziuă, lucrările Celui ce M-a trimis pe Mine; că vine noaptea, când nimeni nu poate să 
lucreze.  Atât cât sunt în lume, Lumină a lumii sunt.  Acestea zicând, a scuipat jos şi a făcut tină din scuipat, şi a uns cu tină ochii 
orbului.  Şi i-a zis: Mergi de te spală în scăldătoarea Siloamului (care se tâlcuieşte: trimis). Deci s-a dus şi s-a spălat şi a venit 
văzând.  Iar vecinii şi cei ce-l văzuseră mai înainte că era orb ziceau: Nu este acesta cel ce şedea şi cerşea?  Unii ziceau: El este. 
AlŃii ziceau: Nu este el, ci seamănă cu el. Dar acela zicea: Eu sunt.  Deci îi ziceau: Cum Ńi s-au deschis ochii?  Acela a răspuns: 
Omul care se numeşte Iisus a făcut tină şi a uns ochii mei; şi mi-a zis: Mergi la scăldătoarea Siloamului şi te spală. Deci, ducându-
mă şi spălându-mă, am văzut. Zis-au lui: Unde este Acela? Şi el a zis: Nu ştiu.  

 L-au dus la farisei pe cel ce fusese oarecând orb.  Şi era sâmbătă în ziua în care Iisus a făcut tină şi i-a deschis ochii.  Deci 
iarăşi îl întrebau şi fariseii cum a văzut. Iar el le-a zis: Tină a pus pe ochii mei, şi m-am spălat şi văd.  Deci ziceau unii dintre 
farisei: Acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu Ńine sâmbăta. Iar alŃii ziceau: Cum poate un om păcătos să facă asemenea 
minuni? Şi era dezbinare între ei.  Au zis deci orbului iarăşi: Dar tu ce zici despre El, că Ńi-a deschis ochii? Iar el a zis că prooroc 
este.  Dar iudeii n-au crezut despre el că era orb şi a văzut, până ce n-au chemat pe părinŃii celui ce vedea.  Şi i-au întrebat, zicând: 
Acesta este fiul vostru, despre care ziceŃi că s-a născut orb? Deci cum vede el acum?  Au răspuns deci părinŃii lui şi au zis: Ştim că 
acesta este fiul nostru şi că s-a născut orb.  Dar cum vede el acum, noi nu ştim; sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu ştim. ÎntrebaŃi-
l pe el; este în vârstă; va vorbi singur despre sine.  Acestea le-au spus părinŃii lui, pentru că se temeau de iudei. Căci iudeii 
puseseră acum la cale că, dacă cineva va mărturisi că El este Hristos, să fie dat afară din sinagogă.  De aceea au zis părinŃii lui: 
Este în vârstă; întrebaŃi-l pe el.  Deci au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-au zis: Dă slavă lui Dumnezeu. Noi ştim 
că Omul Acesta e păcătos.  A răspuns deci acela: Dacă este păcătos, nu ştiu. Un lucru ştiu: că fiind orb, acum văd.  Deci i-au zis: 
Ce Ńi-a făcut? Cum Ńi-a deschis ochii?  Le-a răspuns: V-am spus acum şi n-aŃi auzit? De ce voiŃi să auziŃi iarăşi? Nu cumva voiŃi şi 
voi să vă faceŃi ucenici ai Lui?  Şi l-au ocărât şi i-au zis: Tu eşti ucenic al Aceluia, iar noi suntem ucenici ai lui Moise.  Noi ştim că 
Dumnezeu a vorbit lui Moise, iar pe Acesta nu-L ştim de unde este.  A răspuns omul şi le-a zis: Tocmai în aceasta stă minunea: că 
voi nu ştiŃi de unde este şi El mi-a deschis ochii.  Şi noi ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi; dar de este cineva cinstitor de 
Dumnezeu şi face voia Lui, pe acesta îl ascultă.  Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere.  De n-ar fi 
Acesta de la Dumnezeu n-ar putea să facă nimic.”    ( Ioan 9, 1-34) 

 
„Iubiti credinciosi, 
Viata paminteasca este scurta si plina de suferinta si 
amagitoare, iar viata cereasca este binecuvântata si plina 
de fericire vesnica. Sa parasim pacatele care ne orbesc si 
ne ucid sufletul si sa ne reintoarcem la Hristos. Nu-i de 
ajuns sa facem o cruce si sa zicem: "Doamne, Doamne!" Ni 
se cere o profunda innoire duhovniceasca a vietii. Ni se 

cere sa aruncam de pe ochii sufletului tina patimilor de până 
acum, spălându-ne la apa Siloamului, adica la baia 
spovedaniei, apoi sa intram sub ascultarea lui Hristos si a 
Bisericii pe care a intemeiat-o pe pamint. Smerindu-ne, 
rugându-ne, impacându-ne unii cu altii, mergând regulat la 
biserica, facind milostenie dupa putere, crescându-ne copiii 
in dreapta credinta si in iubire de Dumnezeu, devenim 
crestini buni, fii adevarati ai Bisericii Ortodoxe si mostenitori 
ai imparatiei Cerurilor. Amin. 
    Adevărat  a inviat!”    Parintele Cleopa 

 

Hristos a Înviat ! 

„A face ochi vii din pământ şi scuipat, nu mai e treabă de om, ci 
lucrul lui Dumnezeu. Acesta este tâlcul tămăduirii orbului din naştere: 
Dumnezeu Tatăl a vrut să descopere pe Dumnezeu Fiul, ca creator al 
lumii şi ca autor al vieŃii.” 

„Orb fiind şi a căpăta, prin minune, o pereche de ochi, e o mare 
bucurie a vieŃii, o ieşire fericită din întunerec. Ieşirea la lumina veacului 
acestuia. Pământean fiind şi a te hotărî sa mărturiseşti pe Dumnezeu cu 
orice preŃ şi luare în derâdere, e o şi mai mare bucurie, care te poate 
duce până la deschiderea ochiului credinŃei că Ńi se descoperă Iisus, Fiul 
lui Dumnezeu, Cel care e cu noi în toate zilele până la sfârşitul veacului. 
A vedea pe Iisus, e o fericire care nu se aseamănă cu nici o bucurie 
pământeană. Iar aceasta se întâmplă din când în când şi din neam în 
neam, ca să nu se stingă dintre oameni siguranŃa existenŃei lui 
Dumnezeu. 

CredinŃa în Dumnezeu şi mărturisirea Lui e ieşirea sufletului din 
întunerec în lumina dumnezeiască, ieşirea în lumina veacului viitor. 
Iată o tămăduire deplină, iată un misionar neînfricat al lui Iisus.”  
(Părintele Arsenie Boca)  http://www.tezaurul-ortodox.com/topic/1893-
duminica-a-sasea-dupa-paste-a-orbului-din-nastere/   
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Duminica a VI-a după  Paşti 
     ( a Orbului din naştere) 

    Parohia MărŃişor 

2012 -  Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor 

 

21 mai 1880 - S-a născut poetul, prozatorul  şi gazetarul   Tudor Arghezi (Ion N. Teodorescu) aşa 

cum o atestă şi epitaful dăltuit pe lespedea mormântului său din MarŃişor :  

                                     " Născut in Bucureşti, la 21 mai 1880,cu origini părinteşti în Gorj „" 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

    
Programul săptămânii  20 mai 2012 – 27 mai  2012 

 

Ziua ORA                                            Slujbe 
Duminică    20 mai 2012 8 - 12 - Sf. Liturghie (Duminica a VI-a după Paşti a Orbului din naştere) 
Duminică    20 mai 2012 18 - 19 - Vecernia şi acatistul Sf.ÎmpăraŃi Constantin şi Elena 
Luni            21 mai 2012 8 - 12 - Sf. Liturghie (Sf.ÎmpăraŃi Constantin şi Elena) 
Luni            21 mai 2012 18 - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil 
Miercuri     23 mai 9 – 11 - SfinŃirea mică a apei 
Miercuri     23 mai 18 - 19 - Vecernia ÎnălŃării Domnului 
Joi               24 mai 8 - 12 - Sf. Liturghie (ÎnălŃarea Domnului şi Ziua Eroilor) 
Vineri          25 mai 9 - 11 - Taina Sf.Maslu 
Vineri          25 mai 17 - 19 - Slujba acatistului 
Sâmbătă      26 mai 8 - 12 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiŃi 
Sâmbătă       26 mai 17 - 19 - Vecernia Duminicii a VII-a după Paşti,  a Sf.PărinŃi de la Sinodul I Ec.) 
Duminică    27 mai 2012 8 - 12 - Sf. Liturghie (Duminica a VII-a după Paşti,  a Sf.PărinŃi de la Sinodul I Ec.) 

 

La biserica noastră s-au început lucrări de canalizare şi de modernizare a grupului sanitar. Ne puteŃi ajuta prin  
donaŃii, plata contribuŃiei anuale sau măcar o rugăciune şi un gând bun. Dumnezeu să vă binecuvinteze dragostea. 

21 mai  SfinŃii ÎmpăraŃi Constantin şi mama sa, Elena 

 

Constantin cel Mare s-a nascut in orasul Naissus 
(Nis, Serbia) in jurul anului 274. A devenit suveran al 
intregului Imperiu Roman dupa invingerea lui Maxentiu si 
a lui Liciniu. Potrivit marturiilor, in ajunul luptei cu 
Maxentiu, Constantin a vazut pe cer ziua, in amiaza 
mare, o cruce luminoasa deasupra soarelui cu inscriptia: 
"in hoc signo vinces" (prin acest semn vei birui). 

Noaptea, in timpul somnului, i se descopera Hristos, 
cerandu-i sa puna semnul sfintei cruci pe steagurile 
soldatilor. Dand ascultare poruncii primite in vis, iese 
biruitor in lupta cu Maxentiu. Pe Arcul de Triumf al lui 
Constantin, care se pastreaza la Roma, se afla inscriptia: 
"instinctu divinitatis" = "prin inspiratie divina", ce 
descopera cum a fost castigata victoria asupra lui Maxentiu. 

Cea mai insemnata realizare a imparatului Constantin a 
fost Edictul de la Milano (313), prin care crestinismul 
ajunge sa fie recunoscut de stat. Insa, el va deveni religie 
de stat in timpul lui Teodosie cel Mare (379-395). 

Imparatul Constantin a convocat primul Sinod 
ecumenic la Niceea (325), unde invatatura lui Arie a fost 
condamnata si s-a adoptat formula că Fiul lui Dumnezeu 
este de o fiinta cu Tatal si deci, din veci cu El. La sinod au 
fost alcatuite si primele 7 articole ale Simbolului de 
credinta (Crezul) şi  a fost fixata data Pastilor. 

Sfantul Constantin cel Mare a fost botezat pe patul de 
moarte de catre episcopul Eusebiu de Nicomidia. A murit 
la scurt timp (337) in Nicomidia si a fost inmormantat in 
biserica Sfintii Apostoli din Constantinopol, ctitorita de el. 

Imparateasa Elena, Flavia Iulia Helena,  s-a nascut in 
provincia Bitinia. A  descoperit pe dealul Golgotei crucea 
pe care a fost rastignit Hristos. La 14 septembrie 326, 
episcopul Macarie I al Ierusalimului a luat crucea si a 
inaltat-o in fata multimii. Ziua de 14 septembrie a devenit 
sarbatoarea Inaltarii Sfintei Cruci in calendarul crestin. 
Imparateasa Elena a zidit Biserica Sfantului Mormant, 
Biserica din Bethleem, pe cea din Nazaret si multe alte 
sfinte locasuri. 

 Psalm VI    de Tudor Arghezi                
Te drămuiesc în zgomot şi-n tăcere 
Şi te pândesc în timp, ca pe vânat, 
Să văd: eşti şoimul meu cel căutat? 
Să te ucid? Sau să-ngenunchi a cere. 
 
Pentru credinŃă sau pentru tăgadă, 
Te caut dârz şi fără de folos. 
Eşti visul meu, din toate, cel frumos 
Şi nu-ndrăznesc să te dobor din cer 
grămadă. 
 

 

ÎnălŃarea Domnului şi Ziua Eroilor 
ÎnălŃarea lui Hristos intru slava si sederea Sa de-a dreapta 

Tatalui este chipul deplinei indumnezeiri a umanitatii Lui. Prin 
toate actele Sale, intrupare, moarte, inviere El a indumnezeit treptat 
firea omeneasca pe care a asumat-o, dar prin Inaltare a 
transfigurat-o pe deplin. Datorita transfigurarii supreme a trupului 
Sau, Hristos poate deveni interior celor care cred in El. Inaltarea 
Domnului nu inseamna retragerea Sa din creatie, pentru că El 
continuă sa fie prezent si lucrator prin Sfantul Duh.  Inaltarea 
cu trupul la cer este o marturie a faptului ca omul a fost creat 
pentru vesnicie, caci Fiul nu Se infatiseaza Tatalui numai ca 
Dumnezeu, ci si ca Om. Hristos prin Inaltarea Sa, nu arata doar 
unde trebuie sa ajunga omul, ci se face cale si putere, ca omul sa 
ajunga la aceasta stare. Taina Crucii şi Învierii lui Hristos 
uneşte cerul cu pământul, pentru ca să schimbe pe oamenii 
pământeşti şi muritori în oameni cereşti şi nemuritori, să-i 
înalŃe în iubirea veşnică a lui Dumnezeu, tot atât cât de mult a 
coborât Dumnezeu în adâncul vieŃii oamenilor. Se înalŃă la cer 
Hristos Cel Răstignit şi Înviat, rămânând pururi izvorul de 
iubire şi de ajutor pentru toŃi oamenii care se luptă pentru a 
păstra credinŃa în Dumnezeu şi a asculta de poruncile Lui.  

Cei care au simŃit cel mai mult ajutorul lui Hristos Cel Înviat în 
vreme de încercare au fost martirii sau mucenicii, dar şi toŃi 
credincioşii care luptă pentru adevăr şi dreptate, pentru 
libertate şi unitate sau se ostenesc pentru a ajuta pe semenii lor în 
mod sincer şi dezinteresat. În această zi sunt pomeniti eroii, ostasii 
si luptatorii români din toate timpurile si din toate locurile, care 
s-au jertfit pe campurile de lupta, in lagare si in inchisori pentru 
apararea patriei si a credintei stramosesti, pentru intregirea 
neamului, libertatea si demnitatea poporului român. 

  Ca-n oglindirea unui drum de apă, 
Pari când a fi, pari când că nu mai 
eşti; 
Te-ntrezării în stele, printre peşti, 
Ca taurul sălbatec când se adapă. 
 
Singur, acum în marea ta poveste, 
Rămân cu tine să mă mai măsor, 
Fără să vreau să ies biruitor. 
Vreau să te pipăi şi să urlu: "Este!" 
 

Constantin este de origine latina si vine de la constans, 
constantis ("constant", "ferm"). 

Elena din grecescul . helane ("torta", "faclie")  
 


