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  Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna 
înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre. Şi va pune oile de-a 
dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii tatălui Meu, 
moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat şi Mi-
aţi dat să beau; străin şi M-aţi primit; gol şi M-aţi îmbrăcat; bolnav şi M-aţi cercetat; în temniţă 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 şi am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia 
dintre-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut. Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, 
blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit 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? El însă le va răspunde zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre 
aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică.                                                             

                                                                                                                                                                   (Matei 25, 31-46)                      

Ascult în ultimul timp fel de fel de povești de viață. Mai bine lucruri mici făcute din dragoste, decât lucruri mari 
făcute din interes. Avem nevoie de o singură picătură… Fiecare om poartă o comoară în suflet ce merită să fie 
descoperită. Fiecare om are cel puțin un răsărit în viață. Mister, taină, profunzime. Călătoria inimii… 

Avem cu toții puncte sensibile în viață. Neînțelegerile într-o camaraderie nu ar trebui să ne bage într-o scorbură 
interioară. Momentul ne ține pe loc. Idealizăm ceea ce nu există. Nu ai dat greș. Pur și simplu ai descoperit și alte idei 
care nu funcționează. Fiecare om pe care îl întâlnești duce o luptă despre care poate nu știi nimic. Fii binevoitor cu 
toți, mereu! Mă primești în spațiul tău să…tac? 

Judecă după ce ai plâns plânsul celuilalt, după ce te-a durut durerea celuilat,  după ce ai râs râsul celuilat, 
după ce ai muncit munca celuilat,  după ce ai căzut căderile celuilat, după ce ai ridicat greutățile celuilat, după ce 
ai trăit dorul celuilat, după ce ai gustat setea celuilat, după ce ai văzut vederea celuilat, după ce ai gândit gândul 
celuilat, după ce ai pipăit atingerea celuilat, după ce ai mirosit mirosul celuilat, după ce ai auzit auzul celuilat, 
abia după ce… Eventual judecă după ce ai parcurs traseul celuilat. Nu ai fost acolo. Nu ai văzut. Nu ai simțit. Nu 
ai auzit. Crezi că știi, dar faci ipoteze. Cine îți dă dreptul să judeci, să răstignești și apoi să îngropi cu pietre? Cine e 
fără de păcat și bun de pus pe perete?! Ai mortul tău de plâns și te duci să plângi mortul altuia. Cu cât judeci pe cineva 
mai mult, cu atât îl iubești mai puțin, cu atât te prețuiești tot mai infim. 

Nu ai obosit să încerci să-i faci doar imaginii pe plac, să rămâi „agăţat” doar de nemulţumiri?  Dă-ţi voie să te 
descoperi, să alegi, să îţi asumi, să zbori, să cazi şi să te ridici. Nu poţi schimba realitatea celuilalt, dar o poţi 
înţelege. Vezi bine că selectăm anumite evenimente din viaţă pe care le exagerăm, apoi le cimentăm în minte şi creăm o 
identitate. Noi suntem influenţaţi de martori, care sunt influenţaţi la rândul lor de alţi martori. Poţi alege orice moment 
doreşti în care te-ai simţit confortabil cu tine şi cu cei din jur. Vor mai apărea momente în viaţă cu „problemă”, dar nu 
trebuie să te îmbraci cu acea haină pe care acum ai lăsat-o deoparte. Ai înţeles că trecutul poate fi interpretat diferit şi 
depinde de noi care dintre poveşti le reţinem, căror oameni le dăm putere, înţelegem puterea vocilor din spate şi 

realitatea altuia. Dacă nu mai sunt victimă, nici celălalt nu mai este călău. Omul poate construi orice poveste, depinde cât 
va crede în ea. Poţi fi orice îţi doreşti. 

                                Apasă butonul încrederii. Credința înseamnă să faci primul pas, chiar dacă nu vezi toată  
                          scara. Ai tot ce trebuie în tine. Poți tinde către orice, ai o mulțime de calități, de pasiuni și cred cu  
                          tărie în puterile tale. Ne uităm în trecut fără să judecăm, fără să ne blocăm într-o poveste. Să luăm  
                          putere din lumină, nu din întuneric! Există mereu atitudini şi viziuni alternative la orice poveste  
                          de viaţă. Curaj!  Nu fântâna era prea adâncă, ci cumpăna ei era prea scurtă. 
                                             ieromonah Hrisostom  Filipescu - https://hrisostomfilipescu.wordpress.com/2014/06/23/judecata-din-oglinda/ 

 

“… Dacă bunăoară, răspund fratelui meu: “Acum nu pot să te ajut, e vremea rugăciunii“, zicerea mea nu-i 
câtuşi de puţin scandaloasă, e cuminte şi dovedeşte evlavie. Dar numai creştinească nu-i. Dacă judec: Mai degrabă 
renunţ la dulceaţa slujbei ca să-mi ajut fratele, să nu-l las singur şi de izbelişte în necazul lui, să-mi fie milă de el, poate 
provoc scandal şi smintesc pe vreun fariseu, dar mă port creştineşte. Dacă mă aflu în extaz şi nesocotesc nevoia 
unui bolnav, dau poate dovadă de mare pietate, dar nu-s creştin“.                   (N. Steinhardt, “Dăruind vei dobândi”) 

 

 



 
 

Programul săptămânii      6 martie 2016 – 13 martie 2016 
                   Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică           6   martie   8  - 12 -  Sf. Liturghie (a Înfricoşătoarei Judecăţi)  –  Pr.Dragoş 
Duminică           6   martie   17  - 18 -  Paraclisul Maicii Domnului și cateheza –  Pr.Dragoş 
Luni           7   martie  17  - 18 -  Acatistul Sf.Arhangheli  –  Pr.Dragoş 
Marţi                  8   martie   8  - 12 -  Sf. Liturghie (Sf. 40 de Mucenici)  –  Pr.Dragoş 
Miercuri            9   martie   8.30  - 11 -   Acatistul Sf. 40 de Mucenici şi Sfinţirea mică a apei - Pr.Dragoş 
Joi                      10   martie  - Program administrativ (zi liberă) 
Vineri                 11   martie     9 - 11 - Taina Sf.MASLU 
Vineri                 11   martie        17 - 18 - Slujba acatistului - Pr.Dragoş 
Sâmbătă            12   martie     8 - 11 - Sfânta Liturghie  și pomenirea celor adormiţi  - Pr.Dragoş 
Sâmbătă            12   martie   17 - 18 - Vecernia duminicii Lăsatului sec de brânză – Pr.Ticu 
Duminică           13   martie   8  - 12 -  Sf. Liturghie (a Izgonirii lui Adam din Rai)  –  Pr.Ticu 

 

  AnunŃ:    Sărbătorirea Sf. 40 de Mucenici şi săvârşirea Sf.Liturghii se face marţi, 8 martie 2016, la orele 8.00, 
pentru că  9 martie 2016 este zi aliturgică. (citeşte articolul de mai jos) 

                                 9 martie – Sf. 40 de Mucenici - Cei 40 de sfinţi mucenici prăznuiţi pe 9 martie au format o comunitate de  
                             mărturisitori ce au mărturisit pe Hristos, fiind aruncaţi într-un lac îngheţat, unde s-au încălzit prin dragostea cu  
                             care se sprijineau, se îmbărbătau şi se îndemnau unul pe altul. Oare nu cu atât mai mult ne aduc ei aminte şi de  
                             sfinţii închisorilor? Ne aducem aminte, de pildă, de un Mircea Vulcănescu (de la a cărui naştere s-au împlinit pe  
                             3 martie 112 ani), ce reuşea să îmbărbăteze atât de mult sufletele celor împreună-închişi cu el, încât, din această  
                             cauză, a fost trimis în beciul infect şi plin de apă al închisorii, acolo făcându-se pe sine pat şi pătură pentru a   
                             salva viaţa unui frate mai tânăr, jertfindu-şi-o pe a sa. Înduioşătoarea scrisoare-testament a Sfinţilor cei 40 de  
                             mucenici nu poate să nu ne ducă cu gândul la îndemnul rostit de Valeriu Gafencu – “Acum este timpul pentru  

                             pocăinţă!”. Iată că “mesajul”, îndemnul mucenicesc este acelaşi în toate timpurile şi locurile de prigoană. 
Şi poate fi la fel de smintitor pentru cei care nu înţeleg că pocăinţa, departe de a fi “cedare” sau “defetism”, înseamnă 
adevărată înţelepciune şi cea mai puternică armă în războiul nevăzut şi văzut. De altfel, curăţia sufletească a unor Valeriu 
Gafencu, Ioan Ianolide, Gheorghe Jimboiu, Costantin Oprişan, Virgil Maxim şi mulţi alţii – curăţie care era sinceritatea dragostei 
faţă de Dumnezeu şi respingerea hotărâtă a gândurilor răutăţii – este o altă trăsătură dumnezeiască ce ne aduce aminte, în această 
zi de prăznuire, şi de Sfinţii mucenici şi mărturisitori ai închisorilor.                                         www.cuvântul-ortodox.ro/2009 

             Zilele aliturgice sau zile în care nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie  
Zilele când nu se oficiază Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie se numesc aliturgice şi sunt:  luni şi marţi din prima săptămână a 

Postului Paştelui, Vinerea Mare, dar şi miercurea şi vinerea din Săptămâna brânzei, pentru că în aceste zile, premergătoare şi 
pregătitoare pentru Postul Mare, se cântă „Aliluia“ în loc de „Dumnezeu este Domnul“, se fac metanii şi se ajunează. Caracteristica 
cea mai importantă a sujbelor din aceste zile de miercuri şi vineri, zile în care nu se săvârşeşte liturghie, este şi rolul Utreniei care 
este cel din Postul Mare însoţit de tropare fixe, metanii şi rugăciunea frumoasă a Sf.Efrem Sirul. „Doamne şi Stăpânul vieţii 

mele…“: se rosteşte pentru prima dată la sfârşitul Utreniei din miercurea aceasta, a săptămânii lăsatului sec de brânză, şi ea 
încetează în miercurea din Săptămâna Mare.  

Miercurea din Săptămâna brânzei (anul acesta cade de Sf. 40 Mucenici) nu are stihiri ale Triodului tocmai pentru a 
pune în evidenţă faptul că această zi încă nu ţine de Postul Mare, ci este doar un pridvor ce ne conduce spre el. Este o zi în 
care se păstrează rânduiala obişnuită a anului bisericesc, adică ziua liturgică începe de seara spre dimineaţa, iar nu de dimineaţă 
spre seară, cum se desfăşoară oficiul în timpul Postului Mare. Ultimele zile aliturgice din timpul anului sunt zilele de vineri 
dinaintea Crăciunului şi a Bobotezei, când aceste praznice cad duminica sau lunea. (lect.dr.pr.Marian Mihai - http://ziarullumina.ro/zilele-aliturgice) 

 

Dacă  vreŃi să ajutaŃi parohia MărŃisor prin direcŃionarea a 2 % din impozitul anual,  o puteŃi face completând de la biserică 
formularul 230 cu datele personale.   ( Formularul 230 se poate descărca ṣi de pe pagina parohiei:  www.parohiamartisor.ro ) 

Despre judecarea aproapelui şi ochii duhovniceşti  - Unii oameni îmi spun că sunt indignați de faptul că există multe lucruri 
greșite în biserică. Atunci eu le spun să întrebe o muscă: „Sunt flori în apropiere?”, iar ea le va răspunde: „Nu ştiu dacă sunt 

flori, dar acolo în mormanul acela de gunoi poţi găsi toată mizeria pe care o vrei”. Şi va începe să îţi înşiruie toate locurile 
murdare pe unde a fost. Dar dacă întrebi o albină: „Ai văzut vreun coș de gunoi prin zonă?”, ea îţi va răspunde: „Coş de gunoi? 

Nu, n-am văzut nici unul, pe aici e plin de flori parfumate”. Şi va începe să îţi înșiruie toate florile din grădină sau de pe pajişte. 
Vedeţi voi, musca nu ştie decât unde este mizeria, în timp ce albina ştie unde se găsesc irişii sau zambilele. 

Iar eu am realizat că unii oameni sunt asemenea muștelor, iar alții asemeni albinelor. Cei care se aseamănă cu muștele 
găsesc răul în orice și sunt preocupați de el. Aceștia nu văd binele din jurul lor. Dar cei ce se aseamănă cu albinele nu văd 
decât bine oriunde s-ar uita. Oamenii limitați gândesc și privesc totul într-o manieră greșită, în timp ce aceia care au gânduri 
pozitive, orice ar vedea, orice li s-ar spune, vor gândi într-o manieră optimistă.                                      (Sf.Cuv.Paisie Aghioritul) 

Odată, un student a venit la chilia mea și a bătut la ușă. Deși aveam de citit un teanc de scrisori, m-am decis să merg să văd ce vrea. ‒ Ce doreşti fiule?  l-am întrebat. ‒ Aici este 
chilia părintelui Paisie? Vreau să îl văd pe părinte. ‒ Da, aici este, dar părintele nu e, a plecat să cumpere ţigări, i-am spus eu. ‒ Înseamnă că s-a dus ca să ajute pe cineva, a spus 
acesta cu un gând bun. ‒ Nu, a mers să le ia pentru el, am spus eu. Le-a terminat pe toate şi tânjea după o ţigară. Nu ştiu când se întoarce. Ochii umeziţi ai studentului i-au trădat 
emoţiile şi a spus din nou cu un gând bun: ‒ Îl tulburăm pe părintele Paisie. L-am întrebat: ‒ De ce vrei să îl vezi? ‒ Vreau doar binecuvântarea lui, mi-a răspuns. 




