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  „În vremea aceea a vrut Iisus să meargă în Galileea şi a găsit pe Filip şi i-a zis: vino după Mine. Şi Filip era din Betsaida din 
oraşul lui Andrei şi al lui Petru. Filip a găsit pe Natanail şi i-a zis: am găsit pe Acela despre Care a scris Moise în Lege şi au 
scris proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Iar Natanail i-a zis: Din Nazaret poate să fie ceva bun? Şi Filip i-a răspuns: 
vino şi vezi. Iisus a văzut pe Natanail venind către Dânsul şi a zis despre el: iată cu adevărat israelitean în care nu este 
vicleşug! Natanail L-a întrebat: De unde mă cunoşti? Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: mai înainte ca Filip să te cheme, te-am 
văzut când erai sub smochin. Răspunsu-a Natanail şi I-a zis: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel. 
Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a 
zis: adevărat, adevărat vă spun că de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi 

pogorându-se peste Fiul Omului.“                                                                                                          (Ioan 1, 43-51) 

Ortodoxia nu este o ”ideologie” căreia noi încercăm să-i fim fideli, ci este însăşi Viaţa, în firescul ei, aşa cum ea ni s-a 
dăruit de Dumnezeu, prin creaţie, şi pe care ne-a descoperit-o şi ne-o împărtăşeşte, prin Cuvântul Său şi prin Sfintele 
Taine, Însuşi Hristos Domnul, prin Biserică, după Predania Sfinţilor Apostoli şi a Sfinţilor Părinţi. 

Ortodoxia este firescul Omului, aşa cum îl cunoaştem prin Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui viu şi 
Care S-a întrupat pentru noi. Primul principiu al firescului este să iubim pe Dumnezeu şi, pe aproapele nostru, aşa cum şi 
Domnul ne-a iubit pe noi (cf. Deut. 6, 6; Mt. 22, 37-39; În. 13, 34). 

A iubi pe Dumnezeu înseamnă a păzi poruncile Lui: Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte. Iar a iubi 
pe aproapele ca însuşi pe sine, înseamnă tot a păzi poruncile, cum ne învaţă şi Sfântul Pavel când zice: ”să nu săvârşeşti 
adulter; să nu ucizi; să nu furi; să nu mărturiseşti strâmb; să nu pofteşti…” şi orice altă porunca ar mai fi, se cuprind în acest 
cuvânt: ”Să iubeşti pe aproapele tău, că pe tine însuţi”. Iubirea aproapelui, aşa cum ne-a arătat Domnul Hristos, merge până 
acolo încât firesc este să iubim chiar şi pe vrăjmaşii noştri, să binecuvântăm pe cei ce ne blestema, să facem bine celor ce ne 
urăsc şi să ne rugăm pentru cei ce ne asupresc (cf. Mt. 5, 44).  

A trăi după Dumnezeu şi după dreapta credinţă, înseamnă a împlini şi o dreaptă-nevoinţă (sau asceză) care nu se reduce la 
gesturi şi la o coregrafie exterioară pe care orice persoană cu puţin spirit de observaţie şi-o poate însuşi, nici la împlinirea 
unor obiceiuri din străbuni ale căror origini nu le mai cunoaştem şi din care nu mai ştim să discernem ce e creştin şi ce nu. 

De aceea, pentru noi creştinii, nu e suficient a fi botezat şi a avea certificat de botez ortodox… Viaţa în Hristos, pentru 
drept-credincios, este viaţa cea de fiecare zi, şi nu doar de duminică dimineaţă sau, mai rău, de Paşti şi de Crăciun. A 
trăi după dreapta-credinţă, nu înseamnă doar a avea un discurs ortodox corect din punct de vedere ”tehnic”, ci înseamnă a 
pune în fapte şi în vorbe tot ceea ce este bineplăcut lui Dumnezeu. A fi ortodox înseamnă a trăi Viaţa în Hristos – Cel 
Care a venit în lumea aceasta din iubire, că tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică (cf. În. 3, 16) – căutând 
să urmăm Lui, în dragoste, în compătimirea faţă de lume, în milostivire, în iertare şi în jertfelnicie. 

Dreptei-slăviri îi mai corespunde şi dreapta-cantare, aşa cum ne-au lăsat-o sfinţii imnografi şi melozi ai Bisericii, în care 
muzica slujeşte cuvântul adevărului, supunându-i-se smerit şi făcându-se purtătoarea înţelesurilor acestuia.  

Iar pe plan vizual, dreptei-credinţe îi corespunde dreapta-reprezentare sau dreapta-scriere (icono-grafie) a chipului 
Domnului Hristos, al Maicii Domnului şi al sfinţilor, pe pereţi, pe lemn sau pe pânză, trimiţând la slavă şi la măreţia celui 
reprezentat şi nu oprind privirea la detalii ale formelor şi ale frumuseţii pieritoare, dincolo de care ochiul necurăţit de bârnele 
propriilor limitări omeneşti nu mai poate stra-vedea pe cel reprezentat.  

Dreapta-traire mai înseamnă şi să dorim mântuirea celor din jurul nostru, să ne îngrijim şi să ne rugăm pentru ea, că 
pentru propria noastră mântuire, că aceasta este voia lui Dumnezeu: că toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa 
adevărului să vină (1 Tim. 2, 4). Aceasta este şi conştiinţa şi rugăciunea Bisericii, precum ne rugăm la ectenia mare – pentru 
mântuirea tuturor, la fiecare slujbă la care aceasta se rosteşte. 

Iată, fraţi creştini, cât de bogată şi de cuprinzătoare este dreapta-credinţă pe care noi o avem şi o mărturisim, câtă bogăţie 
cuprinde ea şi cât de importantă este ea pentru toate aspectele vieţii Bisericii şi ale vieţii noastre, de obşte şi personale, de 
creştini. De aceea, bun şi vrednic lucru este să cunoaştem mai adânc şi să ne însuşim aceasta bogăţie, îngrijindu-ne, 
pentru sine şi pentru cei care depind de noi - credincioşi ai Bisericii sau propriii copii -, că fiecare să creştem întru 
cunoaşterea şi trăirea în dreapta-credinţă. Că, atunci când vom sta înaintea Celui care s-a făcut pentru noi Calea cea 
neratacita, Adevărul cel intrupatsi Viaţa cea adevărată (cf. În. 14, 6) şi Îl vom vedea aşa cum este (1. În. 3, 2), să putem da 
bun răspuns, ştiind cavom da seama dacă cumva am fost nepăsători faţă de o asemenea mântuire (Evr. 2, 3) şi faţă de o atât de 
mare bogăţie duhovnicească      † Episcopul SILUAN al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei – www.crestinortodox.ro 

 
 

Cred că viitorul ortodoxiei înseamnă o întemeiere în ortodoxie. Cu cât vom fi mai ortodocşi, în prezent, cu atât vom fi 
mai ortodocşi şi în viitor. Dacă suntem neluători aminte la credinţa noastră, la viaţa noastră ortodoxă în prezent, nu putem 
aştepta de la viitor mai binele pentru că mai binele se întemeiază pe binele din prezent. Vrem să avem un viitor ortodox 
luminat, un viitor ortodox odihnitor, trebuie să avem o trăire în prezent ortodoxă care asigură viitorul ortodox. Sigur că 
sunt diferite puncte de vedere, diferite concepţii în legătură cu viaţa ortodoxă, eu cred că noi trebuie să insistăm cât putem mai 
mult pentru gândirea ortodoxă şi pentru trăirea ortodoxă şi atunci viitorul e cel pe care îl dorim, adică un viitor care va 
aduce bucurie ortodocşilor, iar dacă suntem nepăsători în prezent, nici viitorul nu va putea fi mai altfel decât prezentul pe care 
se întemeiază.                                                                       Interviu cu Părintele Teofil Paraian -  www.crestinortodox.ro 

http://www.crestinortodox.ro/


 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Programul săptămânii   08 martie – 15 martie 2020 
 

Duminică        08 martie             8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica Ortodoxiei) – Pr.Dragoş 

Duminică        08 martie 17 - 19 - Sf.MASLU de obşte la parohia Sf.Evanghelist Ioan (str.Emil Racoviţă) 

Luni                09 martie           8 - 12 - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite (Sf.40 Mucenici) – Pr.Dragoş 

Luni                09 martie 17 - 18 - Acatistul Sf.40 de Mucenici – Pr.Ticu 

Marți              10 martie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri         11 martie       8.30 - 11 - Liturghia Darurilor şi Sfinţirea mică a apei - Pr.Dragoş 

Joi                   12 martie   

Vineri             13 martie           8 - 12 - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite şi Sf. MASLU – Pr.Dragoş 

Vineri             13 martie         17 - 18 - Slujba acatistului – Pr.Dragoş 

Sâmbătă         14 martie           8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoş 

Sâmbătă         14 martie 17 - 18 - Vecernia Duminicii a II-a  din Post – Pr.Ticu 

Duminică        15 martie             8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea slăbănogului din Capernaum) – Pr.Ticu 

Duminică        15 martie 17 - 19 - Sf.MASLU de obşte la parohia Sf.Haralambie (str.Împ.Traian 33) 

 

INVITAŢIE:  Suntem invitaţi să participăm la Sf.MASLU de obşte 

 la parohia Sf.Evanghelist Ioan (str.Emil Racoviţă) Paroh Pr.Ioan Armaşi,  

care va avea loc Duminică, 8 martie 2020, orele 17.00 

00 

                            Luni, 9 martie – Sf.40 de Mucenici din Sevastia Armeniei; 
                                       Joi, 12 martie – Sf.Grigorie Dialogul; Sf.Cuv.Simeon, Noul Teolog; 
                                                 Sâmbătă, 14  martie – Sf.Benedict din Nursia; 

ANUNŢ pentru cei care intenţionează să se împărtăşească în Postul Paştelui: 

 - În timpul Postului Mare împărtăşirea celor spovediţi, şi care au dezlegare pentru împărtăşire, se face în cadrul Sfintei 

Liturghii de Miercurea şi Vinerea (a Darurilor), Sâmbăta şi Duminica (a Sf.Ioan / Sf.Vasile), adică de 4 ori pe săptămână! 

Cântec femeiesc 
                  de Adrian Păunescu 
Aşa e mama şi a fost bunica 
Aşa suntem femei lângă femei 
Părem nimic şi nu-nsemnăm nimica 
Doar nişte “ele” ce slujesc pe “ei”. 
 

Ei neglijenţi, iar ele foarte calme 
Ei încurcând ce ele limpezesc          
Ei numai tălpi şi ele numai palme 
Acesta e destinul femeiesc. 
 

Şi-n fond, ce fac femeile pe lume? 
Nimic măreţ, nimic impunător. 
Schimbându-şi după ei şi drum şi nume 
Pun lucrurile iar la locul lor. 
 

Cu-atâţia paşi ce au făcut prin casă 
Şi pentru care plată nici nu cer 
De-ar fi pornit pe-o cale glorioasă 
Ar fi ajuns şi dincolo de cer. 
 

Ei fac ce fac şi tot ce fac se vede 
Ba strică mult şi ele-ndreaptă tot 
Şi de aceea nimeni nu le crede 
Când cad, îmbătrânesc şi nu mai pot. 
 

Aşa e mama şi a fost bunica 
Şi ca ele mâine eu voi fi. 
Ce facem noi, femeile? Nimica, 
Decât curat şi uneori copii. 
 

Suntem veriga firului de aţă 
În fiecare lanţ făcut din doi 
Ce greu cu noi femeile în viaţă 
Dar e şi imposibil fără noi… 
 

  

14  martie - Sfântul Benedict s-a născut în anul 480, în Italia, și a trecut la cele veșnice în 543, în Mănăstirea Monte Casino, la 63 de ani. Este socotit 
părintele vieții de obște din Apus,  ocrotitorul școlarilor, al învățătorilor, al minerilor, al fierarilor și al muribunzilor, boli dureroase. A întemeiat 
rânduiala monahală a benedictinilor, ordin care există și astăzi în Biserica Romano-Catolică. El a reorganizat monahismul apusean, inspirat fiind de 
scrierile Sfântului Vasile cel Mare, ale Fericitului Augustin și ale Sfântului Ioan Casian. Viața sa a fost scrisă de Sf.Grigorie cel Mare (Dialogul). 

 

                    12 martie - Sfântul Grigorie cel Mare – Dialogul (+604), născut în jurul  

                  anului 540, în Roma, și trecut la cele veșnice în ziua de 12 martie 604, a fost  

                 primul călugăr ales episcop (papă) al Romei. În calitate de episcop, el a  

                 condus Biserica vreme de peste treisprezece ani, parcurgând o perioada  

                 marcată de invazii păgâne și calamități naturale. 

 În anul 573, la numai 33 de ani, el a fost numit prefect al Romei, de către împăratul 

bizantin Iustin al II-lea. În anul 575, însă, după moartea tatălui sau, Sfântul Grigorie a 

renunțat la funcția politică înaltă pe care a deținut-o timp de doi ani și a transformat 

casa părintească într-o mănăstire de călugări. După ce își vinde moștenirea și împarte 

mulți bani săracilor, Grigorie întemeiază șase mănăstiri pe pământurile familiei, în insula 

Sicilia. Apoi, renunțând la hainele lumești, el îmbracă haina monahală, intrând ca simplu 

monah în mănăstirea înființată în casa părintească, închinată Sfântului Apostol Andrei. În 

anul 590, însă, în toiul unei epidemii de ciumă, când papa Pelagius trece la cele veșnice, 

Sfântul Grigorie Dialogul este ales episcop al Romei, de către popor, cler și senat. Deși, 

vreme de șapte luni de zile, Sfântul Grigorie s-a împotrivit și a încercat să fugă, 

socotindu-se nevrednic de această cinstire, el a fost găsit și adus înapoi în cetate. Apoi, în 

pofida insistențelor sale către împăratul bizantin, de a nu semna numirea sa, în ziua de 3 

septembrie 590, împăratul îl numește episcop (papa) al Romei. 

Despre titlul onorific de "episcop universal", pe care îl refuză categoric, Sfântul Grigorie 

spune: "O spun fără cea mai mică urmă de ezitare, oricine se numește pe sine însuși 

"episcop universal" sau dorește acest titlu, este, prin mândria sa, precursorul 

Antihristului, pentru că, astfel, el dorește să se ridice singur deasupra celorlalți. Această 

greșeală izvorăște dintr-o mândrie egală cu cea a lui Antihrist, pentru că cel rău dorește 

să se considere deasupra celorlalți oameni, ca un dumnezeu, încât, în același fel, oricine 

se va numi singurul episcop se înalță singur peste ceilalți oameni.”  

 În pofida averilor aflate oricând la îndemâna sa, Sfântul Grigorie a fost caracterizat 

toată viată de iubirea sărăciei de bună voie. El a fost recunoscut ca sfânt imediat după 

moartea sa. Cinstitele sale Moaște se află în Catedrala Sfântul Petru, din Vatican. 

Putem afirmă că el a contribuit la îmbogățirea și la sistematizarea  Liturghiei 

Darurilor mai înainte sfinţite pe vremea cât a stat la Constantinopol. 

 

9 martie – Sf.40 de Mucenici - În acea noapte de 8/9 martie a anului 320, 40 de creștini au biruit moartea, primind în 
chip văzut cununile muceniciei. Multe minuni a săvârșit Dumnezeu odată cu moartea mucenicească a aleșilor Lui, pentru 
îmbărbătarea martirilor, dar mai ales pentru ca necredincioșii să vadă aievea atotputernicia Sa. Dar minunea cea mai mare este 
aceasta: că pentru Dumnezeul nevăzut, Care S-a sălășluit în inimile lor, 40 de creștini au ales mai degrabă să moară într-
un lac înghețat decât să accepte "un mic compromis" care i-ar fi despărțit însă de dragostea lui Hristos.  

 




