
         
 

   Anul IX nr. 02 (417) 

      12 Decembrie 2020 
Duminica după Botezul 

Domnului  

(Începutul propovăduirii 

Domnului) 
 

    www.parohiamartisor.ro 
   

Parohia Mărţişor 

 
2020 - Anul omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor 
 

 
 
 

 
 
 
 

Şi Iisus, auzind că Ioan a fost întemniţat, a plecat în Galileea.  Şi părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, 

lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftali,  Ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia proorocul care zice: "Pământul lui 

Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor;  Poporul care stătea în întuneric a văzut 

lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit".  De atunci a început Iisus să propovăduiască 

şi să spună: Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor.                                                                         Matei 4, 12-17 

De azi putem spune că au trecut sărbătorile, dar Sărbătoarea ne stă mereu înainte. Căci ce altceva este Biserica, dacă nu o 

trecere din sărbătoare în sărbătoare, din slava unei sărbători în slava altei sărbători, până în ziua în care ne este dat să ne 

împărtăşim „mai cu adevărat“ de slava cea veşnică. Cu aspră condiţie ca din Sărbătoare să nu facem sărbătorire, diminuând 

bucuria slujirii lui Dumnezeu cu slujirea pântecului sau a altor patimi, atât de exacerbate de conştiinţă modernă a sărbătorii. 

Noua să nu ne fie altfel a ne lăuda decât în plinirea purtării cu creştinească demnitate – cu duh şi smerenie – a crucii de har şi 

de lumină ce ne este Sărbătoarea cu Hristos. 

(...)Acest „Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor!“ (Mt 4, 17) era, dacă vreţi, trecerea în plan personal, în planul 

fiecărei persoane în parte, a mesajului general, pe care, de veacuri, Dumnezeul lui Avraam şi Moise, Dumnezeul Cel viu al 

Patriarhilor şi al Profeţilor îl lansase, cerând lui Israel întoarcerea. O „întoarcere“ către chipul slavei lui Dumnezeu, care 

subzista în Adamul cel vechi şi pe care Adamul cel Nou – Hristos Domnul, curăţindu-l de zgură păcatului ce făcuse crusta din 

apropierea de focul iadului şi al morţii, avea să-l izbăvească prin faptele Sale cele mântuitoare, începând cu Naşterea Sa şi 

culminând cu Învierea cea din morţi, Botezul Său la Iordan fiind – cum am mai spus – poarta de har prin care Domnul Iisus 

S-a făcut, mai luminat, vedere lumii întregi „pe toţi, în ape ne-ai înnoit“. 

Aici stă cheia tâlcuirii – fie şi măcar în parte – a lucrului pocăinţei celei ce se cere de la noi şi, odinioară, de la cei ce-l 

ascultau pe Sfântul Ioan şi-apoi pe Hristos-Domnul, în pocăinţa cea după chipul lui Hristos, aceea pe care o dă spre 

„rumegare“ duhovnicească în Duminica aceasta Apostolul pe care-l citim la Sfânta Liturghie. Căci zice Sfântul Apostol Pavel 

Efesenilor: „Dar fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsură darului lui Hristos. Pentru aceea zice: «Suindu-Se la înălţime, 

robit-a robia şi daruri datu-le-a oamenilor». Iar aceea că S-a suit ce înseamnă decât că El mai întâi S-a pogorât în părţile cele 

mai de jos ale pământului? Cel Ce S-a pogorât El este şi Cel Ce S-a suit mai presus de toate cerurile, pentru ca să umple totul. 

Şi El i-a dat pe unii apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii binevestitori, pe alţii păstori şi învăţători, ca să-i pregătească pe sfinţi 

pentru lucrarea slujirii, spre zidirea templului lui Hristos, până ce toţi vom ajunge la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului 

lui Dumnezeu, la starea de bărbat desăvârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos“ (Efeseni 4, 7-13). Toată această 

creştere n-are alt scop şi altă râvna decât creşterea întru El, Hristos Domnul, „Care este şi Capul“ (Efeseni 4, 15), iar 

împlinirea nu poate veni decât printr-o autentică „viaţă în Hristos“, aşa cum o defineşte Sfântul Nicolae Cabasila, iar după el, 

teologia neo-patristica. Se arata dar că veridica asumarea pocăinţei ca fiind trăirea intru „iubire, după adevăr“ (Efeseni 4, 15), 

fundamentele care dau viaţa comunităţii, care este Biserica. Biserica pe care Sfântul Ioan de Kronstadt (în «Spicul viu») o 

arată ca fiind „adunarea celor care cred în Tine, Doamne, fără făţărnicie“. 

Iată cum Domnul, luând parcă vorbă din buzele lui Ioan, arata dintru început că întoarcerea spre El, „Calea, Adevărul şi 

Viaţa“, este fundamentul desăvârşirii, umplerii de harul Împărăţiei, care toate le ţine. Iar dintâi în pocăinţă, El, Dumnezeul 

Cel Viu, facutu-S-a icoană, Cel Care „a sfinţit apele Iordanului, botezându-Se, sub palma slugii plecându-Se“, „tămăduind 

patimile lumii“ (Stihirile Înaintemergătorului, glas 1, Utrenia din 7 ianuarie). Şi, ca un ecou de duh, cântarea liturgică, mereu 

şi mereu aduce aminte – nu ca să nu uităm, ci pentru a trăi mereu astfel – că prăznuirea Stăpânului se face cu binecuvântat 

amestec de praznic, îngerii cu oamenii adunându-se, Biserica luptătoare şi Biserica triumfătoare, într-una, sfântă, 

sobornicească şi apostolească Biserică. Biserica pocăinţei. Biserica slujitoare. Ortodoxia cea plină de dar. 

Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula - www.crestinortodox.ro 
 

Pocăinţa este "o adevărată revoluţie afectivă în viaţa omului" (Părintele Dumitru Stăniloae). Este singura revoluţie de 

care avem neapărată nevoie! Şi astăzi, ca şi în alte epoci istorice, oamenii luptă pentru schimbare în diferite componente ale 

vieţii sociale. Chiar şi între creştinii din Biserica se regăsesc persoane care investesc timp şi resurse consistente pentru 

atingerea unor idealuri de natură civică, ecologică, culturală, chiar şi politică. Foarte multe dintre aceste idealuri sunt nobile şi 

vrednice de dorit. Ce mă intrigă de fiecare dată când sesizez atâta entuziasm, atâta implicare pătimaşă, este că nu răzbate 

decât arareori, peste toate, ideea că de pocăinţă avem mai întâi nevoie. Lumea aceasta este un imens pustiu al Carantaniei 

în care suntem ispitiţi de diavol să rezolvăm problemele materiale ale omenirii. Răspunsul corect la aceste provocări îl dă 

doar Hristos Domnul: "Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu"(Matei 4, 4). 

Adică, da! - "pâinea" este importantă, dar nu este cea mai importantă. E o chestiune de priorităţi. Nimic nu trebuie 

neglijat din ceea ce este de folos omului pe pământ - libertate civică şi politică, hrană şi toate cele necesare traiului, un 

pământ curat etc. - dar pentru nimic să nu luptăm ca şi cum la asta s-ar reduce totul. Adevărata şi prima revoluţie de 

care avem nevoie este cea interioară - or asta face în noi doar pocăinţă. Restul vine în chip firesc, pentru că vine nu de la 

noi, ci, prin noi, chiar de la Dumnezeu!                                                      pr. Constantin Sturzu, Sursă: www.doxologia.ro 
 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                      Programul săptămânii   12 ianuarie 2020 –  19 ianuarie 2020 
 

Duminică     12  ianuarie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Începutul propovăduirii Domnului) – Pr.Dragoş 

Duminică     12  ianuarie         17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

Luni             13 ianuarie         17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli  – Pr.Dragoş 

Marți           14 ianuarie            - Program administrativ  (zi liberă) 

Miercuri      15  ianuarie           9 - 10 - Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Joi                16  ianuarie   

Vineri           17  ianuarie           9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri           17  ianuarie         17 - 18 - Acatistul Sf.Antonie cel Mare – Pr.Dragoş 

Sâmbătă       18  ianuarie           8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoş 

Sâmbătă       18  ianuarie         17 - 18 - Vecernia a 29-a după Rusalii – Pr.Ticu 

Duminică     19  ianuarie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea celor 10 leproşi) – Pr.Ticu 

Duminică     19  ianuarie         17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

 

                        Luni, 13 ianuarie – Sf.Mc.Ermil şi Stratonic; 

                                    Miercuri, 15 ianuarie – Sf.Cuv.Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul; 

                                                                      Vineri, 17 ianuarie – Sf.Cuv.Antonie cel Mare; 

                                                                             Sâmbătă, 18 ianuarie – Sf.Ier.Atanasie şi Chiril, Arhiepiscopii Alexandriei; 
                                                                                                Duminică, 19 ianuarie – Sf.Cuv.Macarie Egipteanul;                                    

 

                                         15 ianuarie - Eminescu și familia creștină                        https://doxologia.ro/ 

                       Eminescu a cântat iubirea, dorind să se împlinească prin iubire. Există mărturii că, după moartea lui Ștefan  

                  Micle a voit s-o ia în căsătorie pe marea iubire a vieții sale, Veronica Micle, după ce avusese și în trecut mai  

                  multe astfel de năzuințe. În anul 1882, august, hotărăsc împreună că e mai bine să se despartă. Tensiunea din  

                  anturajul lor crescuse alarmant, devenind insuportabilă. Maiorescu s-a opus cu vehemență căsătoriei. Nici cei  

                  doi nu erau prea siguri pe sentimentele lor.Iată cum unul dintre marile sale visuri se spulberase.  

                         Nefericele poet a rămas doar cu imaginea familiei sale de acasă, la care visând mereu, hotărnicise să-și 

temeluiască o căsnicie trainică, de vreme ce în a sa copilărie a experiat din plin ce înseamnă familie, dragoste de tată, de 

mamă, de frați și surori. Să nu uităm că poetul a fost al șaptelea din cei unsprezece copii ai căminarului Gheorghe Eminovici 

și ai soției sale, Raluca, născută Iurașcu. Deși nu toți au avut un destin fericit, unii dintre ei pierzându-se la vârste fragede sau 

în urma unor nefericite evenimente, poetul a crescut într-o casă cu atâția frați și surori, unde valorile credinței 

strămoșești erau temelia acesteia. De aceea, probabil și tatăl său, căminarul Eminovici, a zidit o mică bisericuță pe moșia de 

la Ipotești. Deci, părinții lui Eminescu erau oameni credincioși și evlavioși, pentru care instituția familiei era o binecuvântare a 

iubirii lui Dumnezeu pentru ei și lume. Simțeau și trăiau realitatea – că familia întemeiată după rânduiala divină este un 

spațiu sacru al lucrării harului dumnezeiesc. De la părinții lui, Mihai a simțit că între iubire şi jertfă se pune semn de 

egalitate. Tot de la ei a învățat că nici o căsnicie nu are viaţă lungă dacă nu se întemeiază pe iubire jertfelnică, așa după 

cum ne învață Biserica noastră strămoșească și după cum el dorise a-și asuma acest urcuș pe Golgota mântuirii sale. 

 

 

                                                              13 ianuarie  - Sfintii Ermil si Stratonic au trait in tinutul Iliricului si al Dunarii de  

                                                      Mijloc, in timpul persecutiilor declansate de imparatul Licinius (230-325). Diaconul Ermil a  

                                                      fost chemat inaintea imparatului ca sa dea marturie despre necinstirea idolilor. Sfantul  

                                                      Ermil, ajuns in fata imparatului, a spus ca slujeste numai Dumnezeului nevazut, nu zeitatilor 

surde si neinsufletite, facute de maini omenesti, din lemn ori din pietre, despre care "mai curand te apuca rasul cat de 

neputincioase sunt, iar nu sa te inchini lor”. In urma acestei marturisiri, imparatul a poruncit sa fie batut peste fata cu un bici de 

metal. Dupa trei zile de stat in temnita, este intrebat daca refuza inchinare la Hristos. Pentru ca nu se leapada de cinstirea lui 

Hristos, este supus altor chinuri. In urma acestor patimiri, temnicerul Stratonic a simtit prin Duhul Sfant durerea lui Ermil si s-a 

ingrijit de ranile acestuia. Este vazut de un ostas si parat imparatului ca se ocupa de vindecarea lui Ermil. Imparatul, vazand ca 

cei doi nu leapada credinta in Hristos, a poruncit sa fie omorati. Au primit moartea muceniceasca, in ziua de 13 ianuarie 303, la 

3 kilometri de orasul Singidunum (Belgradul de azi).                          www.crestinortodox.ro/ 

 

 

 

17 ianuarie – Sf.Cuv.Antonie cel Mare -  Când te întorci cu multumire spre asternutul tau, aducându-ti aminte de 

binefacerile si de marea purtare de grija a lui Dumnezeu si umplându-te de întelegerea cea buna, te vei veseli si mai mult, iar 

somnul trupului tau se va face trezvie a sufletului si închiderea ochilor tai, vedere adevarata a lui Dumnezeu. Atunci tacerea 

ta, umplându-se de bunurile primite, va da din tot sufletul si puterea o adânc simtita slava Dumnezeului a toate. Caci de va 

lipsi pacatul din om, o singura multumire cumpaneste mai mult decât toata jertfa cea de mare pret înaintea lui Dumnezeu.  

18 ianuarie – Sf.Ier.Atanasie şi Chiril, Arhiepiscopii Alexandriei - sunt cei mai aleşi apărători ai dreptei credinţe în 

faţa deviaţiilor ideatice şi a ereziilor raţionaliste care s-au ivit în istoria Bisericii. Apărarea dreptei credinţe este nu 

numai o chestiune de principiu, ci o chestiune de viaţă şi de moarte, adevărul credinţei ducând la nemurire împreună 

cu Hristos, iar credinţa falsă ducând la moarte. Ei sunt astfel modele teologice de urmat, stâlpi puternici ai ortodoxiei şi 

lumini ale Împărăţiei lui Dumnezeu pentru cei ce se roagă lor. 

 Avem în aceşti doi mari ierarhi ai Bisericii doi mijlocitori înaintea lui Hristos. Avem în vieţile şi scrierile acestor doi 

mărturisitori şi învăţători ai credinţei răspunsurile la problemele cu care ne confruntăm astăzi. Să ne amintim că suntem 

creştinii sfârşitului de veac, aceia care nu se vor mântui prin mari fapte ascetice, dar neapărat prin păstrarea credinţei 

ortodoxe neştirbite, şi să cerem ajutorul Sfinţilor ierarhi Atanasie şi Chiril ca să ne întărească să începem şi să trăim în 

Hristos „urmând în tot locul mărturisirilor Sfinţilor Părinţi care au fost făcute grăind în ei Duhul Sfânt şi ţinându-ne de 

ţelul  noimelor pe care le putem afla în scrierile lor şi umblând ca pe calea împărătească” (Sf.Chiril al Alexandriei, Ep. 17). 




