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Zis-a Domnul: când va veni Fiul Omului în slava Sa şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe scaunul slavei Sale.
Şi se vor aduna înaintea Sa toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii ... Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta
Sa: veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am
fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi
îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi căutat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Atunci drepţii îi vor răspunde, zicând:
Doamne, când Te-am văzut flămând... sau însetat ... sau străin... sau gol ... sau bolnav sau în temniţă ...? Iar Împăratul ... va
zice către ei: adevărat vă spun că, întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei prea mici, Mie Mi-aţi făcut. Atunci va
zice şi celor de-a stânga Sa: duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care este pregătit diavolului şi îngerilor
lui. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi nu M-aţi primit;
gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat. Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am
văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit Ţie? El însă le va răspunde şi le va
zice: adevărat vă spun că, întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Şi vor merge aceştia
la chinuri veşnice, iar drepţii la viaţă veşnică.
(Matei 25,31-46)
Cea de-a treia duminică a Triodului marchează o înţelegere şi mai profundă a tainei mântuirii, adică a relaţiei lui Dumnezeu cu
omul, strâns legată de modul în care acesta din urmă se raportează la aproapele său. În Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, precum
desparte păstorul oile de capre, aşa separă Împăratul pe „binecuvântaţii Tatălui” de cei „blestemaţi. Punerea „de-a stânga” sau „de-a
dreapta” depinde de modul în care fiecare a cercetat sau nu în timpul vieţii pe Fiul Omului atunci când Acesta a flămânzit, a
însetat, a fost străin, gol, bolnav sau în temniţă. Criteriul stârneşte rumoare. Şi unii, şi alţii sunt miraţi, întrebându-se când L-au
văzut pe Hristos şi (nu) I-au slujit Lui? Iar răspunsul Împăratului către cele două categorii nu se lasă aşteptat: „adevărat vă spun că,
întrucât (nu) aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai mei prea mici, (nici) Mie (nu) Mi-aţi făcut”.
Ca multe alte pasaje din Evanghelii, şi acesta poate scandaliza. Orice om care se regăseşte în categoria "caprelor" ar putea să se
revolte: „Cum adică să fiu judecat de Fiul lui Dumnezeu pentru că nu L-am ajutat, de vreme ce eu nici măcar nu L-am întâlnit în
viaţa pământească? Nu e drept! Eu acum Îl văd pentru prima dată. Faptul că nu am ajutat pe alţi oameni nu înseamnă că pe El nu
L-aş fi ajutat. Sau că nu aş vrea să fiu cu El”.
La aceasta, Mântuitorul ar putea răspunde precum în pilda minelor: „Din cuvintele tale te voi judeca, slugă vicleană. Nu ai ştiut,
zici, că, ajutându-ţi aproapele, pe Mine mă ajuţi şi nu ai crezut că fiecare om este creat după Chipul lui Dumnezeu. Nu M-ai cunoscut
pe Mine şi învăţătura Mea. Cu atât mai mult, se cuvenea să te raportezi la fratele tău ca şi cum Dumnezeu – pe Care-L ignori – n-ar
purta de grijă, ci tu ai fi cel dator să intervii. Firesc ar fi fost să-l vezi pe cel sărman ca pe unul ce te are doar pe tine şi e dependent
de ajutorul tău. Iată, tu nu te-ai plecat asupra lui, nu ai făcut niciodată nici un bine nici măcar unuia dintre oameni. Te-ai închis
cu totul în egoismul tău. Acum tu nu-l cunoşti pe fratele tău, ţi-e ca un străin. De aceea nu puteţi fi împreună, pentru că între voi nu
s-a creat nici o legătură, nici o punte, una cât de mică. Împărăţia Cerurilor este una a Iubirii. Or, tu nu ai cultivat nici o relaţie de
iubire şi singur te plasezi în afara comuniunii celor ce şi-au deschis inimile către ceilalţi”.
Cu alte cuvinte, vrei să fii cu Dumnezeu, dar nu şi cu cei mai amărâţi dintre pământeni? Ei bine, surpriză! Dumnezeu îi va
alege pe aceşti „amărâţi”, iar tu rişti să rămâi singur. Sau, ca să fim mai exacţi, cu „diavolul şi cu îngerii lui” (cf. Matei 25, 41). Adică
având parte – e un fel de a spune – de cei nu vor să iubească, ci doar să stăpânească sau să posede pe celălalt, cei ce vor să fie de
sine stătători, un soi de dumnezei cu de la sine putere.
Sigur, ar fi şi argumente din zona practică, pentru ca omul să înţeleagă cum binele făcut pe pământ se regăseşte şi în ceruri. Chiar
dacă cineva nu vrea să ştie de Dumnezeu, cu siguranţă tot omul ştie că va muri. Că va pleca „dincolo”. Sigur, sunt unii care
afirmă că ei vor trece în nefiinţă, că nu mai e nimic dincolo. Unii ca aceştia se alintă sau joacă teatru. Orice ateu sau nihilist onest cu el
însuşi ştie în inima lui că moartea nu înseamnă aneantizare, ci o altfel de existenţă. Că nu are cum să piară această conştiinţă de
sine, ci doar, eventual, să fie alterată. Precum a celui ce adoarme şi are coşmaruri. Pe de altă parte, nu trebuie să ai studii de teologie ca
să înţelegi că tot ce ai pe acest pământ nu este al tău, că nici avuţiile, nici trupul tău nu le poţi controla decât vremelnic. Şi dacă tot
urmează o „călătorie fără întoarcere”, n-ar trebui să ne pregătim puţin de drum? Revenind la pragmatism; când plecăm în vacanţă
nu ne interesăm de destinaţie, nu căutăm să ne rezervăm un loc de cazare şi să ne facem un bagaj cu lucruri utile? Ia să ne uităm la
înţelepciunea iconomului necredincios (v. Luca 16, 1-8) care, după ce că „a risipit avuţiile” stăpânului său, înainte de a fi eliberat din
funcţie, mai şterge „din condei” şi din cele ce-i datorau unii şi alţii. Cu ce scop? Ca să nu piară după ce-şi va pierde calitatea de
administrator, ci ca aceştia „să-l primească în casele lor” (Luca 15, 4). Şi este lăudat acest iconom pentru strategia lui tocmai de
stăpânul căruia îi mărise paguba şi mai mult. „Căci fiii veacului acestuia sunt mai înţelepţi în neamul lor decât fiii luminii” (Lc 16, 8).
Cei care gândesc practic, care caută soluţii chiar şi acolo unde situaţia pare disperată, sunt mai de apreciat decât cei ce se
cred moştenitori de drept ai Împărăţiei, dar nu întreprind nimic. Observăm că la Înfricoşătoarea Judecată nu suntem întrebaţi
de păcatele săvârşite, ci de cât bine am făcut celorlalţi. Dacă tot „ne-am cheltuit în păcate viaţa noastră” şi nu ştim decât să fim
risipitori, atunci să facem din obişnuinţa noastră nu piatră de moară legată de grumaz, ci treaptă spre Dumnezeu. Să mărim
această risipă cât mai mult, de data aceasta în folosul celorlalţi, nu pentru noi. Cu cât ne deschidem către viaţa celuilalt, cu atât ni se
deschide şi nouă calea spre Împărăţia comuniunii. Şi, precum desfrânata din casa lui Simon, avem mari şanse de a auzi şi noi: „Iertate
sunt păcatele cele multe, căci mult a iubit” (cf. Luca 7, 47). O soluţie la îndemână pentru toţi vameşii şi fiii risipitori din lume. Căci
cine (se) risipeşte pentru aproapele, (se) adună cu Hristos. pr.Constantin Sturzu, Dacă tot nu ştiu decȃt a risipi, de ce să nu risipesc în folosul altuia?
www.doxologia.ro

Dacă vreţi să ajutaţi parohia Mărţisor prin direcţionarea a 2 % din impozitul anual, o puteţi face completând de la biserică
formularul 230 cu datele personale. ( Formularul 230 se poate descărca ṣi de pe pagina parohiei: www.parohiamartisor.ro )
Saint Valentine - protector al iubirii curate sau al desfrânării?
Se spune că împăratul Claudius al II-lea nu reușea să-și adune oastea pentru că bărbatii refuzau să se înroleze.
Credea că motivul era acela că bărbatii romani nu voiau să își părăsească soțiile. Din cauza acestui fapt, împăratul a interzis
logodnele și nunțile în Roma. Un preot creștin, pe nume Valentin, a intuit imediat că tinerii au primit o ispită greu de purtat;
a văzut că interzicându-li-se căsătoria, unii tineri, deznădăjduind, au căzut pradă desfrâului, traiului în concubinaj. El,
iubitorul de Hristos și de oameni, știa prea bine cuvântul Sfântului Apostol Pavel ce recomanda celor ce nu pot să se înfrâneze
să se căsătorească. Valentin neputând răbda pierderea sufletească a acestora, a cununat în secret perechile ce au apelat la el.
Și-o fi zis: "mai bine îmi pierd eu viața această trecătoare, decât să-și piardă acești tineri sufletele". Când impăratul
Claudius a aflat că preotul Valentin a nesocotit hotărarea sa, l-a întemnițat pe părinte, care a murit că martir în închisoare
în anul 270 d.Hr., la data de 14 februarie.
După cum se observă, Sfântul a accentuat valoarea Tainei Cununiei. Cu siguranţă că a făcut-o pentru a-i feri de
desfrânare, de concubinaj pe cei ce apelaseră la el. Sfântul Valentin L-a mărturisit pe Hristos ca și Sfântul Pavel
odinioară care le spunea corintenilor: Fugiți de desfrânare! Orice păcat pe care-l va săvȃrşi omul este în afară de trup. Cine
însă se dedă desfrȃnării păcătuieste în însuși trupul său (I Corinteni 6,18).
Ne întrebăm ce legătură are Sfântul Valentin cu păganul Cupidon, fiul bezmetic al zeiței dragostei Venus, cu căsătoriile
de o zi (mai bine zis de-o noapte), cu chefurile monstruoase de prin stațiunile turistice și concursurile cu premii constând în
pachete de prezervative. Garantat, nu-i nici o legătură. De aceea spuneam că Saint Valentine nu-i mucenicul lui Hristos.
Mai mult, ne amintește de zeii greci închipuiți după poftele oamenilor sau de bețiile dionisiace.
Spunea părintele Savatie Bastovoi într-un articol pe această temă; "Nu trebuie să primim șoaptele demonice ale
desfrâului dacă avem măcar o mică simpatie pentru acest Sfânt Valentin, iar dacă ne place mai mult să rămȃnem în desfrâu,
atunci să-l urâm pe acest Sfânt Valentin, să-l urâm cu adevărat, după cum și el a urât desfrânarea noastră". Desfrâul a
început să fie acoperit și justificat cu numele lui Valentin, mucenicul creștin, iar aceasta-i cu adevărat un lucru demonic.
(Extras din cartea "Hristos și tinerii" de Laurențiu Dumitru)
Părinte, cui se datorează cârtirea și cum poți scăpa de ea?
– Ea se datorează ticăloșiei omului și este alungată cu doxologia (slăvirea lui Dumnezeu). Cârtirea naște cârtire,
iar doxologia naște doxologie. Când cineva nu cârtește pentru o greutate pe care o întâmpină, ci slăvește pe Dumnezeu,
atunci diavolul plesnește și se duce la altul care cârtește, pentru a-i încurca aceluia și mai mult lucrurile. Căci cu cât
cârtește cineva mai mult, cu atât se distruge pe sine. Uneori ne fură Aghiuță și ne face să nu ne mulțumească nimic, în timp
ce te poți bucura de toate în chip duhovnicesc prin doxologie, primind astfel binecuvântarea lui Dumnezeu.
Era în Sfântul Munte cineva care, atunci când ploua și îi spuneai: “Iarăși plouă”, începea: „Da, plouă mereu. O să
putrezim de atâta umezeală”. Dacă, după puțin timp se oprea ploaia și îi spuneai: „Ei, nu a plouat atât de mult”, acela începea
iarăși: „Da, ploaie a fost aceasta? O să se usuce pământul”. Și nu se poate spune că nu era sănătos la minte, ci pur și simplu s-a
obișnuit să cârtească. Să fie om rațional și să gândească astfel de neghiobii!
Cârtirea atrage blestemul. Este ca și cum omul s-ar blestema pe sine însuși, după care vine urgia lui Dumnezeu. În
Epir am cunoscut doi țărani. Unul era familist și avea vreo două ogorașe, dar întotdeauna le încredința pe toate lui Dumnezeu.
Lucra cât putea, fără stres. „Voi face atât cât voi apuca” spunea. Uneori o parte din snopii de grâu ce rămâneau pe câmp,
putrezeau din pricina ploii, pentru că nu apuca să îi strângă, iar pe alții îi împrăștia vântul. Dar pentru tot ce se întâmpla
spunea: Slavă Ție, Dumnezeule! și toate îi mergeau bine. Celălalt avea multe terenuri, vaci etc. și nu avea nici copii, dar dacă
îl întrebai „Cum îți merge?”, răspundea: „Lasă-mă, nu mă întreba!”. Niciodată nu spunea: Slavă Ție, Dumnezeule!, ci mereu
cârtea. Și să vedeți ce i se întâmpla, uneori îi murea vaca, alteori pătimea altceva. Le avea pe toate, dar pricopseală nu făcea.
De aceea spun ca doxologia este un lucru mare. Depinde de noi să gustăm sau nu binecuvântările pe care ni le dă
Dumnezeu. Dar cum să le gustăm, dacă atunci când Dumnezeu ne dă, de pildă, banane, noi ne gândim ce mâncare bună
mănâncă cutare bogătaș? Câți oameni nu mănâncă numai posmag, dar zi și noapte slavoslovesc pe Dumnezeu și se hrănesc cu
dulceață cerească! Acești oameni dobândesc o sensibilitate duhovnicească și cunosc mângâierile lui Dumnezeu. Dar noi nu le
înțelegem pe acestea, deoarece inima noastră ni s-a învârtoșat și nimic nu ne mai satisface. Nu înțelegem că fericirea o
aflăm în veşnicie, iar nu în deşertăciune.
Sf.Cuv. Paisie Aghioritul
https://marturieathonita.ro
Anunţ: Ȋn urma ședinţei Adunării parohiale din 04.02.2018 s-au stabilit contribuţiile serviciilor religioase pentru anul
2018. Contribuţia anuală : 50 lei / familie, iar pentru persoane singure, după putere. N.B. Contribuţia anuală va fi încasată
de Dl.epitrop Mircea Captiu sau la Sf.Altar, iar pentru Catedrala Mântuirii Neamului de părintele diacon Mugurel-Marian
.Crăciun sau la Sf.Altar
Programul săptămânii 11 februarie 2018 – 18 februarie 2018
Duminică
Duminică
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică

11 februarie
11 februarie
12 februarie
13 februarie
14 februarie
15 februarie
16 februarie
16 februarie
17 februarie
17 februarie
18 februarie
18 februarie

8 - 12
17 - 18
17 - 18
9 - 10
9 - 11
17 - 18
8 - 11
17 - 18
8 - 12
17 - 18

- Sf.Liturghie (Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi) – Pr.Dragoş
- Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş
- Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş
- Program administrativ (zi liberă)
- Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoş
- Taina SF.MASLU
- Slujba acatistului – Pr.Dragoş
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoş
- - Vecernia duminicii Lăsatului sec de brȃnză – Pr.Ticu
- Sf.Liturghie (Duminica Izgonirii lui Adam din Rai) – Pr.Ticu
- Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu

