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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 am fost şi Mi-aţi dat
să beau; străin am fost şi M-aţi primit; Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi
venit la Mine. Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am
dat să bei? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă
şi am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-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
Hristos va judeca aşa cum ar face un oarecare muritor anevoie îmbătat cu apă rece, o gospodină cu treburi multe şi
puţin răgaz pentru braşoave, un ins lovit de soartă, trecut prin ciurul şi dârmonul vieţii materiale, străin de orice speculaţii
teologice, filozofice, metafizice, ascetice şi de solicitările discursivităţii. Nimic subtil în tot cuprinsul textului referitor la ziua
cea mare. Se ia aminte numai la faptele care ar fi reţinut atenţia şi declanşat reacţia apreciativă a oamenilor năpădiţi de păsurile şi
poverile cotidianului celui mai îndepărtat de estetism, nelinişti spirituale, dubii mintale, de toate acele cu totul diferite frământări
ale celui care nu cunoaşte grija zilei de mâine şi a pâinii de astăzi. Aceasta e mai ales surprinzător, straniu şi cutremurător în
felul de a proceda al Fiului Omului când va şedea pe tronul slavei Sale prefăcut în divan de judecată: această bruscă
revenire la simplicitate, această exclusivitate acordată numai şi numai faptelor bune, milosteniei celei de uz comun, iubirii
aproapelui, exprimată în termenii filotimiei şi sprijinului între fiinţe plămădite din aceeaşi frământătură şi vremelnice gazde ale
unui aceluiaşi duh.
Judecata de Apoi, în concepţia creştină, e cu totul tainică şi deosebită de concepţia comodă a iudaismului. Pericopa zisă a
Judecăţii viitoare ne pune totuşi la îndemână un îndreptar precis şi ne aşează pe un tărâm solid, de mare şi neaşteptata smerenie, de
nu şi naivitate. Există o cale sigură, neînşelătoare, ce duce spre o soluţie fericită a judecăţii nemitarnice: calea modestă,
străină de fumuri şi extravaganţe, calea din moşi strămoşi ştiută şi de conştiinţa noastră, dintotdeauna bănuită a fi cea dreaptă:
calea făptuirii binelui şi venirii în sprijin a celor atât de pregnant denumiţi în textele noastre religioase „necăjiţi". Hristos,
înţelegem din cele relatate de Sf. Apostol şi evanghelist Matei, de aceasta se va interesa mai întâi: cum ne-am purtat în lume cu
fraţii, vecinii, semenii şi vrăjmaşii noştri. De comportarea noastră în lumea relaţională.
Ca şi la Răstignire, la Judecată are loc o teribilă şi minunată chenoză: Domnul se transpune în şi se identifică cu făpturile
Sale cele mai oropsite. El se recunoaşte a fi însetatul, flămândul, întemniţatul... Probabil că, dacă nu S-ar fi întrupat, divinitatea nar fi pomenit foamea, setea, golătatea. Spitalul şi puşcăria mărturisesc însă realitatea şi deplinătatea întrupării, o cunoaştere intimă
a condiţiei umane, iar cercetarea bolnavilor şi întemniţaţilor eu unul o socotesc a fi contribuţia Celui care a experimentat in vivo
amărăciunea singurătăţii şi dulceaţa compătimirii.
Curios rămâne faptul că omul apare sub aspectul de fiinţă creată şi vulnerabilă, de părticică a unei comunităţi concrete, cu nevoi
rudimentare, nu a vreunei noosfere de tip Teilhard de Chardin. Dar de ce ne-am mira: ca de obicei, Hristos grăieşte şi procedează
tocmai altfel decât ne aşteptam, ba chiar potrivnic a celor aşteptate. E o dovadă certă de autenticitate.
Părintele Nicolae Steinhardt - www.crestinortodox.ro/ * Manuscris publicat în volumul „Dăruind vei dobândi”
Fie ca Bunul Dumnezeu să ne trezească pe noi toţi, pe toţi oamenii, pe creştini şi pe necrestini, ca toţi să simtă şi să vadă ce
este omul: că omul este icoană vie a lui Hristos, şi a sluji omului înseamnă să slujeşti lui Dumnezeu Care este întru om, ca
astfel să dobândeşti Împărăţia Cerurilor, cu frumuseţile şi bucuriile ei negrăite. Fie ca Bunul Dumnezeu, dăruindu-ne ajutorul Său
ceresc, să sporească întru noi toţi această sfânta virtute, iubirea lui Hristos, ca şi noi, oamenii, slujind pe pământ, să fim
purtători de Hristos, purtători de Dumnezeu, iar în ziua înfricoşătoarei Judecaţi să stăm de-a dreapta Împăratului Ceresc şi să
auzim glasul Sau liniştit blând şi dulce: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi Împărăţia cea pregătită vouă de la
întemeierea lumii. Atunci lumea îşi va încheia istoria şi fiecare făptură omenească şi fiecare popor îşi vor încheia istoria, ascultând
cuvintele Atotdreptului Dumnezeu şi Judecător, ale Domnului Iisus Hristos. Drepţii vor merge la Viaţă veşnică, iar păcătoşii,
păcătoşii nepocăiţi, în chinurile veşnice. Amin.
Sfântul Iustin Popovici - www.crestinortodox.ro/

Cele şapte Laude, zilele liturgice şi aliturgice
www.crestinortodox.ro
Biserica aduce laudă, slavă şi mulţumire lui Dumnezeu printr-o serie de slujbe cunoscute sub denumirea de “cele şapte Laude”.
Laudele Bisericii sunt:
- Vecernia (slujba de seară) - simbolizează momentul pogorârii Mântuitorului de pe cruce şi punerea Lui în mormânt;
- Pavecernița (rugăciunea de după cină) - simbolizează tânguirea Maicii Domnului, după ce Mântuitorul a fost pus în mormânt.
- Miezonoptica (rugăciunea de la miezul nopţii) - simbolizează momentul rugăciunii Mântuitorului în grădina Ghetsimani.
- Utrenia şi Ceasul I (slujba de dimineaţă)- timpul când L-au prins pe Mântuitorul în grădina Ghetsimani, Iuda cu ostaşii;
- Ceasurile (III, VI, IX) – rugăciunea de la începutul celor patru sferturi ale zilei. (Ceasul I - când L-au dus pe Hristos la Ana şi la
Caiafa,; Ceasul al III-lea - momentul condamnării la moarte a Domnului, cât şi pogorârea Sf.Duh peste Apostoli.; Ceasul al
VI-lea - momentul răstignirii Mântuitorului ; Ceasul al IX-lea - momentul în care Mântuitorul îşi da duhul pe cruce)
Slujbele dintr-o zi liturgică (în care se face Sf.Liturghie)
- grupa I – Ceasul al IX-lea, Vecernia, Pavecernița mică;
- grupa a II-a – Miezonoptica, Utrenia şi Ceasul I;
- grupa a III-a – Ceasul al III-lea, Ceasul al VI-lea şi Liturghia.

Slujbele dintr-o zi aliturgică (în care nu se face Sf.Liturghie)
- grupa I – Ceasul al IX-lea, Vecernia, Pavecernița mare;
- grupa a II-a – Miezonoptica, Utrenia şi Ceasul I;
- grupa a III-a – Ceasul al III-lea, Ceasul al VI-lea şi Obedniţa.

Definitivarea şi uniformizarea rânduielii de slujbă a celor şapte Laude, a fost realizată prin tipărirea Ceaslovului,
începând cu ediţiile slave de la sfârşitul secolului XV (Cracovia 1491 şi Veneţia 1493) şi cea greacă de la Veneţia (1509).
Zilele în care nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie sunt numite „aliturgice”, „neliturgice” sau „nonliturgice”.
Ȋn locul Sf.Liturghii se săvârşeşte Obednița (slujbă care oglindește Sfânta Liturghie. Conține Psalmii 102 ,145
și Fericirile, care altfel ar fi făcut parte din din cele trei antifoane ale Liturghiei catehumenilor).
Zilele aliturgice sunt: miercuri şi vineri din Săptămâna Brânzei, luni şi marţi din prima săptămâna a Postului Paştelui,
Vinerea Mare, vinerea dinaintea Crăciunului şi cea dinaintea Bobotezei, când aceste praznice cad duminică sau lunea.
De regulă, în zilele aliturgice se posteşte cu ajunare deplină, iar faptul că nu se săvârşeşte Sf.Liturghie arată că, în primul
rând, acestea sunt prilej de meditaţie profundă, de rugăciune. Cel mai deplin post este lipsa Liturghiei: lipseşte Hristos!
De asemenea, la slujba Vecerniei începe a se citi rugăciunea Sf. Efrem Sirul: “Doamne şi Stăpânul vieţii mele…”
Rugăciunea Sf.Efrem Sirul este unul din elementele liturgice definitorii ale Postului Mare. Este cunoscută încă din secolul al IVlea şi se rosteşte în cadrul slujbelor începând cu miercurea din săptămâna lăsatului sec de brânză şi până la Denia din
Sfânta şi Marea Vineri.
Totodată, în locul Pavecerniţei Mici se va săvârşi Pavecernița Mare, slujbă specifică perioadei Postului Paştelui.
Potrivit rânduielii Bisericii, credincioşii au, în această săptămâna, numită Albă, dezlegare la lapte, brânză, ouă şi peşte.
Joi, 23 februarie – Sf.Policarp, Episcopul Smirnei - s-a născut în temniţă, în jurul anului 70, la Efes, deoarece părinţii săi
fuseseră închişi pentru că nu lepădaseră credinţa în Hristos. La botez a primit numele Pangratie. A fost ucenic al Sf.Ap.Ioan.
Înainte că părinţii lui să fie martirizaţi, este dat în grijă Calistei, o femeie bogată şi credincioasă. Pangratie va da săracilor tot
ce va găsi în hambarele acesteia. Ca mama să adoptivă să nu fie tulburată de milostenia sa, se va ruga lui Dumnezeu şi în urma
rugăciunii, hambarele s-au umplut la loc. Aşa, Calista i-a schimbat numele din Pangratie în Policarp, adică "cel cu multe roade“.
A fost hirotonit diacon şi preot de Sf.Vucol. Episcopii prezenţi la înmormântarea Sfântului Vucol, l-au hirotonit episcop.
Sf.Policarp, înainte de a fi martirizat, călătoreşte la Roma la papa Anicet (154-168), cu scopul de a rezolva problema datei
pascale. În vremea aceea, existau diferenţe legate de sărbătorirea Paştilor: unii serbau Învierea Domnului pe data de 14 Nisan
(aprilie), indiferent în ce zi a săptămânii cădea, deci în acelaşi timp cu Pastile evreiesc, iar alţii în prima duminică, după 14 Nisan.
Deşi cei doi nu au ajuns la un acord, ei au rămas uniţi. (Data sărbătoririi Paştelui s-a stabilit la Sinodul I Ecumenic – 325)
Cu câteva zile înainte de a fi martirizat, a avut o vedenie: a văzut pernă pe care dormea arsă în foc şi a înţeles că avea să fie
aruncat în foc. La insistenţă proconsulului Quadrat de a blestema pe Hristos, Policarp i-a răspuns: "De 86 de ani îi slujesc şi nu
mi-a făcut nici un rău; cum pot eu să blestem pe împăratul meu, pe Acela care m-a mântuit?” Pentru că a refuzat să jertfească
zeilor, a primit pedeapsa de a fi aruncat în foc. Pentru că focul nu se atingea de el, a fost străpuns cu sabia, însă, atât de mult
sânge a curs din el încât a stins focul. La rugămintea evreilor, trupul său lipsit de viaţă a fost ars.
Osemintele sale cele "mai cinstite decât pietrele preţioase şi mai scumpe decât aurul“ au fost luate de creştini. Sfintele
moaşte ale Sfântului Policarp sunt în Franţa, pentru că au fost luate de latini în timpul cruciadelor, iar o părticică se
păstrează în Mănăstirea Zografu din Muntele Athos.
www.crestinortodox.ro
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Programul săptămânii 19 februarie – 26 februarie 2017
8 - 12 - Sf.Liturghie (Înfricoşata Judecată) - Pr.Ticu
17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Ticu
17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli - Pr.Ticu
- Program administrativ (zi liberă)
9 - 10 - Sfinţirea mică a apei - Pr.Ticu
- Zi aliturgică
9 - 11 - Taina Sf.MASLU
- Zi aliturgică
17 – 18 - Slujba acatistului - Pr.Ticu
8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți - Pr.Ticu
17 - 18 - Vecernia duminicii Lăsatului sec de brânză – Pr.Dragoş
8 - 12 - Sf.Liturghie (Izgonirea lui Adam din Rai) - Pr.Dragoş

