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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...  Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. 
Atunci va zice ...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 
                      

                             Iubirea - criteriul de judecată universală 

Viaţa trăită în ură şi răzbunare nu poate fi numită viaţă. Pentru un om bolnav, durerile trupului sunt mari, dar mai 
chinuitoare sunt suferinţele provocate de ură și de invidie. Ura este „otrava” care amărăşte orice bucurie, întunecă 
sufletul, alungă liniştea şi aprinde toate patimile. 

Mântuitorul Iisus Hristos ne adresează porunca: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine 
celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc” (Matei 5, 44). Cât de greu ni se pare să răspundem cu 
binecuvântare celor ce ne insultă sau atunci când binelui făcut i se întoarce indiferența și chiar insulta. Şi totuşi, iubirea care 
îmbrățișează pe toţi oamenii, iubirea care poate ierta şi binecuvânta până şi pe vrăjmaşi este legea de căpetenie a creştinilor. 
Oricât de grea ni se pare iubirea vrăjmaşilor, la temelia și în împlinirea ei stă asemănarea noastră cu Mântuitorul Iisus Hristos. 

Cel ce iubește pe vrăjmași, care sunt și ei aproapele nostru, se eliberează de multe probleme. O spune tot Părintele 
Arsenie Papacioc, în felul său simplu și direct: Dacă „stai cu oamenii răi pe cap”, îți ocupă inima și Hristos n-are loc în ea, 
pentru că e ocupată cu vrăjmași. Trebuie să te eliberezi și să-i lași în pace.  

Să iubim pe vrăjmași este o poruncă nouă, pe care Mântuitorul Iisus ne-a dat-o. „Frate, Hristos zice, nu zice altcineva: Iubiți 
pe vrăjmași! Voi numai în literatură ați auzit de așa ceva. A încercat vreunul din voi, cu adevărat, să-i iubească pe vrăjmași? 
Asta nu e o utopie, fraților! E un lucru posibil! Dacă l-a spus Mântuitorul, e posibil” (Părintele Arsenie Papacioc). 

Pentru a ajunge la o astfel de iubire, care nu stă în puterea firii noastre, e nevoie de „o tactică a lucrurilor”. Și această tactică 
ne-o dezvăluie Părintele Arsenie: Trebuie să ne spunem sincer în inimă: „Vreau să iubesc pe vrăjmași, pentru că zice 
Mântuitorul și El ne va întreba dacă am greșit față de iubire. Pentru aceasta mă va judeca. Căci criteriul de judecată 
care va fi pentru fiecare dintre noi și într-o formă universală este iubirea”. 

Câtă iubire avem în suflet, atâta valoare avem. Iubirea este „cununa tuturor faptelor bune”, de aceea fără ea totul e în zadar. 
Iată un ideal spiritual minunat, o cale pe care dacă te-ai angajat sincer, nu ai cum să te plictisești: Să ne străduim să iubim 

mai mult, chiar și pe vrăjmașii noștri, chiar dacă pare și este într-adevăr imposibil fără darul lui Dumnezeu. 
Un motiv în plus de a ne smeri mai mult, de a ne recunoaște neputințele, păcatele și patimile, de a ne ruga mai din inimă și 

cu mai multă atenție la cuvintele rostite, pentru toată lumea, nu doar pentru noi, pentru familie și rubedeniile noastre. 
Părintele Arsenie Papacioc ne îmbărbătează în acest sens: „La nivelul unei zile, sau la nivelul unei vieți întregi, să lupți 

mereu să-i iubești (pe vrăjmași), căci harul nu te lasă, pentru că tu dorești un lucru extraordinar de frumos, împlinirea unei 
mari porunci. Lumea nu contează pe ajutorul lui Dumnezeu și asta e o mare greșeală. Te ajută Dumnezeu și 
completează El mai departe ceea ce n-ai putut tu iubi. Iar tu ești un om care te mântuiești, iubind pe vrăjmași. Ai împlinit 
o poruncă mare a Bisericii. 

Dar străduiește-te și pune început bun, căci e posibil!”. Altfel, învățătura creștină va rămâne pură literatură și încântare de 
moment, fără roade duhovnicești.                                                                             Sorin Lungu – www.crestinortodox.ro 

  

 

Atunci să nu mai pierdem nici măcar o singură zi, pentru că fiecare zi poate să fie ultima şi poate fi hotărâtoare; fiecare zi 
poate aduce pierirea acestei lumi şi zorile Zilei celei îndelung aşteptate. Înseamnă că cel care nu se bucură la apropierea 
sfârşitului lumii, arată că el este prietenul acesteia, şi de aceea el este vrăjmaşul lui Dumnezeu. Dar aceste gânduri sunt 
departe de credincioşi, de cei ce ştiu prin credinţa că mai există şi o altă viaţă şi pe care o doresc cu adevărat." (Omilii la 
Evanghelie, Cartea I, Omilia 1: Despre semnele sfârşitului lumii). Poate că nu ne vom ruşina în Ziua Mâniei Domnului; 
înaintea Domnului şi înaintea mulţimilor de îngeri ai Săi şi a multor bilioane de oameni drepţi şi sfinţi. Poate că nu vom fi 
alungaţi pentru veşnicie de Domnul şi de îngerii şi sfinţii Săi şi de rudeniile şi prietenii noştri, care se vor afla de-a dreapta. 
Dar, împreună cu mulţimile nenumărate şi strălucitoare de îngeri şi de oameni drepţi, să cântăm laude de bucurie şi de 
biruinţă: "Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot! Aliluia!" Dimpreună cu toate cetele cereşti să-L slăvim pe Domnul şi 
Mântuitorul nostru, Fiul, Cel Unul născut, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt - Treimea cea deoființă şi nedespărţită, în 
vecii vecilor. Amin.                                                                          Sfântul Nicolae Velimirovici -  www.crestinortodox.ro 

http://www.crestinortodox.ro/


 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Programul săptămânii   23  februarie – 01 martie 2020 
 

Duminică     23 februarie           8 - 12 - Sf.Liturghie (a Înfricoşătoarei Judecăţi) – Pr.Dragoş 

Duminică     23 februarie         17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

Luni             24 februarie         17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli  – Pr.Dragoş 

Marți           25 februarie            - Program administrativ  (zi liberă) 

Miercuri      26 februarie           9 - 10 - Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Joi                27 februarie   

Vineri           28 februarie           9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri           28 februarie         17 - 18 - Slujba acatistului - Pr.Dragoş 

Sâmbătă       29 februarie           8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoş 

Sâmbătă       29 februarie 17 - 18 - Vecernia Lăsatului sec de brânză – Pr.Ticu 

Duminică        01 martie           8 - 12 - Sf.Liturghie (a Izgonirii lui Adam din Rai) – Pr.Ticu 

 

          Duminică, 23 februarie – Duminica Înfricoşatei Judecăţi; 
                               Miercuri, 26 februarie – Sf.Mc.Fotini, Samarineanca; 
                                        Sâmbătă, 29 februarie – Sf.Cuv.Ioan Casian şi Gherman din Dobrogea; 
                                           Duminică, 1 Martie – Duminica Izgonirii lui Adam din Rai; 

 

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul care se rostește în Postul Mare 

Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert 

nu mi-l da mie.  Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei dăruiește-mi-l mie, slugii Tale . 

Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi că să-mi văd greșelile mele și sä nu osândesc pe fratele meu. 

Că binecuvântat ești  în vecii vecilor. Amin. 

 

Săptămâna albă  

Începând cu 24 februarie, ortodocșîi intră în "Săptămâna Albă sau a brânzei". În această săptămâna nu se mai consumă 

carne, şi chiar şi în zilele de miercuri și vineri se face dezlegare la ouă, lapte, brânză și pește. Săptămâna Albă amintește de 

viețuirea primilor oameni în Rai, când ei nu consumau carne. Astfel, această săptămână ne cheamă la reașezarea în starea 

paradisiacă din care am căzut. 

Miercuri, 26 februarie, se rostește pentru prima dată în perioada Triodului, rugăciunea Sfântului Efrem Sirul - 

"Doamne și Stăpânul vieții mele", rugăciune care încetează în miercurea din Săptămâna Mare. 

În zilele de miercuri și vineri din "Săptămâna Albă" nu se săvârseste Sfânta Liturghie, cele două zile sunt aliturgice. 

Totdeauna zilele de miercuri și vineri din Săptămana albă sunt aliturgice. Mai avem lunea și marțea din prima Săptămâna a 

Postului Sfintelor Paști și Vinerea din Săptămâna Patimilor. 

În Sâmbătă lasatului sec de brânză, Biserica îi pomeneste pe toți bărbații și femeile care au fost "luminați prin 

postire". Această zi este numită "a asceților". Biserica ii așază ca modele, călăuzitori pentru parcurgerea postului și a pocăinței. 

Duminică, 1 martie, există rânduiala de a se cere iertare. Este cunoscută sub denumirea de "Duminica Iertării". Așadar, prima 

încercare de ieși biruitori din lupta cu păcatul este iertarea, reîntoarcerea la iubire. Aceste rânduieli sunt trepte spre a 

deschide inima către "o altă lume". Din cauza păcatului, omul a pierdut puterea de a păși în mod natural către Dumnezeu. Și 

prin aceste rânduieli, Biserica ne poartă încet către unirea cu Dumnezeu. 

       Mai sunt câteva zile până la intrarea în Postul Sfintelor Paști. Să nu ne abatem de la el. Acest post este ajutorul pe care 

ni-l dăruiește Biserica spre a pune capăt "celor vechi" și a intra întru "cele noi". Indiferent cât de grele sunt condițiile în 

care trăim și cât de mari sunt obstacolele ridicate de cei din jurul nostru, nimic nu trebuie să ne oprească din a lua în serios 

Postului Sfintelor Paști.                                                                                           Adrian Cocoșilă     www.crestinortodox.ro/ 

 

 

      Încă înainte de începerea Postului Mare, din prima duminică a Triodului, Îi cerem lui Dumnezeu să ne deschidă ușile 

pocăinței, printr-o rugăciune care are două înțelesuri: în primul rând să deschidă ușile sufletului nostru către dragostea pentru 

El prin părere de rău pentru păcate, și, în al doilea rând, să trimită îndurările Sale peste noi și să ne primească alături de El în 

starea de pocăință. Atunci când noi ne hotărâm să ne întoarcem cu față către Dumnezeu, o facem cu garanția că El și-a întors 

față de la păcatele noastre și a deschis ușile împărăției cerești, că să ne primească pe noi în starea de pocăință. 

      “Ușile pocăinței deschide-mi mie, Dătătorule de viață, că mânecă duhul meu la Biserica Ta cea sfântă, purtând locaș al 

trupului cu totul spurcat. Ci că un Îndurat curățește-l cu mila milostivirii Tale! 

        În cărările mântuirii îndreptează-mă, Născătoare de Dumnezeu, căci cu păcate grozave mi-am spurcat sufletul și cu 

lenevire mi-am cheltuit toată viată mea; ci cu rugăciunile tale spală-mă de toată necurăția. 

       La mulțimea păcatelor mele celor rele, cugetand eu, ticălosul, mă cutremur de înfricoșata zi a judecății, ci îndrăznind 

spre mila milostivirii Tale, ca David strig Ție: Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila Ta”. 

       Fiind mereu conștienți de starea noastră decăzută și într-o continuă stare de pocăință în Biserica lui Hristos, nădăjduim 

în marea milostivire și iubire de oameni a lui Dumnezeu. Bogat fiind în milă, El ne va deschide ochii sufletului ca să-l putem 

vedea pe Mântuitorul înviat, zicandu-ne, ca oarecând Apostolilor Săi: Pace vouă!             www.crestinortodox.ro/ 

 

26 februarie - Pe Sfinta Muceniţă Fotini, samarineanca  o regăsim atât în Sfânta Scriptură, cât şi în Tradiţia 

bisericească. Este femeia amintită doar cu toponim de Sf.Evanghelist Ioan în relatarea convorbirii sale cu 

Mântuitorul Iisus Hristos (Ioan 4, 5-42), a cărei viaţă este completată de mărturii tradiţionale despre moartea 

mucenicească în timpul persecuţiei împăratului roman Nero (54-68). Femeia samarineancă are consacrată şi o 

duminică din an ce îi poartă numele, în cea de-a V-a săptămână după Sfintele Paşti. 

Numele grecesc Fotini are corespondent în mai multe limbi: slavonă (Svetlana), latină (Lucia), franceză 

(Clair), spaniolă (Clara), română (Luminiţa). 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://ziarullumina.ro/documentar/sfanta-fotini-mucenita-cea-luminatoare-99379.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://ziarullumina.ro/documentar/sfanta-fotini-mucenita-cea-luminatoare-99379.html



