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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 

Am încercat să punem în lumină un adevăr scump al Revelaţiei: "Dumnezeu 

este iubire", pretutindeni şi totdeauna. Chiar şi judecată, "opera dreptăţii 

divine, nu-i decât o operă a iubirii". 

Biserica e mediul de viaţă, unde se descoperă şi se lucrează iubirea lui 

Dumnezeu Celui în Treime. Cele două Testamente sunt ca două răspântii care 

ţin trează conştiinţa Bisericii: Vechiul Testament pregăteşte prima venire a 

Domnului, Noul Testament pregăteşte a doua venire. 

Pregătirea e o continuă creştere în dragoste după chipul Aceluia care s-a jertfit 

pentru noi. Menirea ultimă a Bisericii este ca ea, după descoperirea şi porunca 

Domnului, să realizeze viaţa de iubire dumnezeiască a Prea Sfintei Treimi. 

Când vom ajunge la conştiinţa deofiinţimii noastre, când creştinul va iubi în 

aşa fel pe fratele său şi se va simţi egal, consubstanţial, cu tot omul de 

pretutindeni, aşa cum Tatăl e egal cu Fiul şi Sf. Duh, atunci el va fi înţeles 

taină, viaţa Prea Sfintei Treimi şi va fi capabil de viaţă dumnezeiască. Prin 

aproapele eu ajung la Dumnezeu. Judecata e tocmai momentul acesta festiv, 

când Hristos va introduce Biserica în ordinea unei asemenea vieţi cereşti. 

Tălmăcit, aceasta înseamnă: Doi sunt unul când în două trupuri locuieşte o 

inimă şi un suflet. Cele din afară că cele dinlăuntru, când trupul, prin grai şi 

expresia feţii şi a gesturilor va oglindi în întregime sufletul, fără vicleşug; iar 

partea bărbătească petrecând cu partea femeiască fără patimă, înseamnă că un 

frate când vede o soră să nu se tulbure de specificul ei femeiesc şi ea, la rându-i, 

să facă asemenea. "Când veţi face acestea, zice Domnul, atunci va veni 

împărăţia Tatălui Meu". 

Judecata consfinţind valoarea absolută a iubirii, e totodată o sentinţă 

împotriva păcatului. Păcatul e lipsa iubirii; despărţirea de aproapele, de 

Dumnezeu şi sfâşiere în propria conştiinţă. Iadul este "suferinţa celor ce nu 

mai pot iubi". 

Nu Dumnezeu ne doreşte suferinţa; El e veşnică iubire. Dar din iubire 

pentru libertatea noastră, El nu ne cere cu sila să-L iubim. Din voia-i egoistă 

sau pătimaşă, insul se desparte şi de aproapele şi de Dumnezeu şi despărţirea îi 

aduce durere. Păcatul devine pedeapsă a păcatului, iar cei ce suferă sunt 

"mucenici ai voii lor". Dumnezeu osândeşte pe veci păcatul, pentru a nu mai 

strica armonia zidirii Lui. 

Sensul intim al judecăţii este că în cele din urmă vom prăznui biruinţa 

definitivă asupra morţii şi răului şi prin viaţa veşnică, iubire, pace, curăţie şi 

ordine desăvârşită, vom ajunge la asemănarea cu Dumnezeu. 

Părintele Constantin Galeriu – www.crestinortodox.ro 

Nu numai prin aceasta face ca cuvântul Său să 

fie înspăimântător, ci și arătând cerurile 

deschise. Pentru că toți îngerii vor fi prezenți 

împreună cu El. Ei vor depune mărturie pentru 

multele feluri în care au slujit, trimiși fiind de 

Domnul să ajute la mântuirea oamenilor. Tot 

ceea ce s-a spus despre ziua aceasta ne-o arată ca 

fiind înfricoșătoare. Atunci, spune Hristos, se 

vor aduna toate neamurile, adică toți oamenii 

din această lume (Sf.Ioan Gură de Aur, face 

referire la pilda talanților în care toate cele trei 

slugi simbolizează întreaga omenire. El extinde 

comentariul său și la pericopa judecății 

neamurilor, arătând de-ndată că Iisus nu mai 

vorbește în pilde, ci pe față, ca să provoace în 

cei ce ascultă o frică mai mare – n.tr.). 

Sf.Ioan Gură de Aur - https://doxologia.ro/ 

I-a lăudat pe aceștia pentru că au făcut ceea ce 

este bine și descoperă cât de puternică este 

legătura dragostei Sale pentru ei, așa cum a fost 

de la început. Atunci va zice Împăratul celor de-

a dreapta Lui: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui 

Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de 

la întemeierea lumii”. Cu ce altă binecuvântare 

ar putea fi aceasta asemănată? Doar cu 

binecuvântarea Tatălui! De ce s-au învrednicit 

ei de o asemenea cinste? Pentru că flămând am 

fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi 

Mi-aţi dat să beau. Ce cinste! Ce binecuvântare! 

Domnul nu a spus luați, ci moșteniți, ca și 

cum ar fi al vostru, precum este al Tatălui, 

este și al vostru, precum a fost de la începuturi. 

El spune: înainte ca voi să fiți, aceste lucruri au 

fost făcute și au fost pregătite pentru voi, pentru 

că am știut că veți astfel. 

Sf.Ioan Gură de Aur - https://doxologia.ro/ 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Programul săptămânii  7 martie –  14 martie 2021 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Înfricoşătoarea Judecată) -  Pr.Ticu   

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului -   Pr.Ticu 

Luni 17 - 19 - Vecernia şi Acatistul Sf.40 de Mucenici -    Pr.Ticu 

Marţi     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Sf.40 de Mucenici din Sevastia) -  Pr.Ticu   

Miercuri     9 – 10 - Sfinţirea mică a apei -    Pr.Ticu 

Joi  - Program administrativ (zi liberă) 

Vineri 9 - 11 - Taina Sf.MASLU                                                                 

 17 - 18 - Slujba Acatistului -    Pr.Ticu   

Sâmbătă     8 – 11 - Sf.Liturghie și pomenirea celor adormiți -  Pr.Ticu 

 17 - 18 - Vecernia duminicii Lăsatului sec de brânză –  Pr.Dragoş 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Izgonirea lui Adam din Rai) -   Pr.Dragoş   

         Marţi, 9 martie – Sf.40 de Mucenici din Sevastia Armeniei; 

             Vineri, 12 martie – Sf.Ier.Grigorie Dialogul, episcopul Romei; Sf.Cuv.Simeon Noul Teolog. 

                   Duminică, 14 martie – Sf.Benedict de Nursia. 

 

"Săptămâna Albă sau a brânzei". 

Începând cu 8 martie, ortodocsii intră în "Săptămâna Albă sau a brânzei". În această săptămână nu se mai consumă carne, 

ci doar ouă, lapte, brânză și peste, ca și în zilele de miercuri și vineri. 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, 10 martie, se rostește pentru prima dată în perioada Triodului, rugăciunea Sfântului Efrem Sirul - 

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

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

Această absenţă a Liturghiei euharistice trebuie primită şi ca o măsură pedagogică de pregătire în vederea Liturghiei pascale, şi ca 

o extindere a „postului euharistic” în „postul ascetic” al Postului Mare. Zilele aliturgice variază de la cinci la șapte ca număr, în 

cadrul unui an bisericesc. Totdeauna zilele de miercuri și vineri din Săptămna albă sunt aliturgice. Mai avem lunea și 

marțea din prima Săptămână a Postului Sfintelor Paști și Vinerea din Săptămâna Patimilor. 

În Sâmbăta lăsatului sec de brânză, Biserica îi pomenește pe toți barbații și femeile care au fost "luminați prin postire". 

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

Duminică, 14 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. Este dureros ca această slujbă 

unică lipsește din multe biserici. Faptul că e întâlnită mai mult în mănăstiri, denotă despărțirea noastră de duhul Bisericii. 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. 

 

Duminică, 14 martie – Sf.Benedict de Nursia s-a născut în anul 480, într-o provincie din Italia, și a trecut la cele veșnice în 

ziua de 14 martie 543, în Mănăstirea Monte Casino, la vârsta de 63 de ani. Este socotit părintele vieții de obște din Apus și 

"patriarhul călugărilor" din Occident. În anul 1964, papa Paul al VI-lea l-a numit "patron al Europei", iar în anul 1980, papa 

Ioan Paul al II-lea l-a declarat "co-patron al Europei", alături de Sfinții Chiril și Metodiu. 

El a întemeiat douăsprezece mănăstiri, în care a așezat câte doisprezece monahi. 

Sfântul Cuvios Benedict a întemeiat rânduiala monahală a benedictinilor, ordin care există și astăzi în Biserica Romano-

Catolică. El a reorganizat monahismul apusean cenobitic și a compus reguli monahale, inspirat fiind de scrierile Sfântului Vasile   

                                                            cel Mare, ale Fericitului Augustin și ale Sfântului Ioan Casian. Viața Sfântului Benedict 

a fost scrisă                                                  de Sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul), după mărturiile celor patru ucenici ai acestuia. 

 

 

Marţi, 9 martie – Sf.40 de Mucenici din Sevastia Armeniei  a fost un grup de soldați romani din Legiunea a XII-a 

Fulminata, care a fost martirizat în anul 320 din cauza credinței creștine și este menționat în martirologiile tradiționale. 

Ei au fost uciși de la marginea orașului Sevastia din provincia Armenia Inferior (actualul oraș Sivas din Turcia) din 

ordinul împăratului Licinius (308-324), care, după anul 316, i-a persecutat pe creștinii din regiunile orientale ale 

imperiului. Cea mai veche relatare despre existența și martiriul lor îi aparține episcopului Vasile al Cezareei 

Capadociei (370–379) într-o omilie pe care a rostit-o în ziua praznicului lor. Prăznuirea celor Patruzeci de Mucenici datează, prin 

urmare, de dinaintea păstoririi episcopului Vasile, care i-a elogiat la 50-60 de ani de la moartea lor. 

În cinstea celor Patruzeci de Mucenici a fost construită o biserică în orașul Cezareea Capadociei, în care episcopul Vasile 

cel Mare și-a rostit omilia. Grigorie de Nyssa a avut o evlavie deosebită față de cei Patruzeci de Mucenici și le-a dedicat două 

discursuri în care a elogiat spiritul lor sacrificiu și devotamentul față de credința creștină, iar, după moartea părinților săi, i-a 

înmormântat lângă moaștele mucenicilor. Efrem Sirul i-a elogiat, de asemenea, pe cei Patruzeci de 

Mucenici. Istoricul Sozomen a lăsat o relatare interesantă despre găsirea moaștelor mucenicilor în sanctuarul Sfântului Tirs, 

construit la Constantinopol de consulul Caesarius, prin intervenția împărătesei Pulcheria. 

Cei patruzeci de Mucenici sunt: Chirion, Candid, Domnos, Isichie, Iraclie, Smaragd, Evnichie, Valent, Vivian, Claudie, 

Prisc, Teodul, Eutihie, Ion, Xantie, Ilian, Sisinie, Aghie, Aetius, Flavie, Acachie, Ecdit, Lisimah, Alexandru, Ilie, Gorgonie, 

Teofil, Domitian, Gaiu, Leonte, Atanasie, Chiril, Sacherdon, Nicolae, Valerie, Filoctimon, Severian, Hudion, Meliton, Aglaie. 

 

Cum de foc eşti, ce ţîşneşte, şi eşti rai răcoritor ? 

Cum de arzi şi-alini îndată! Cum mă faci nemuritor ? 

Cum de faci din vameşi îngeri şi-ntunericul lumină ? 

Cum ridici din iad? Şi cum de curăţeşti pe cei din tină ? 

Cum tragi bezna în lumină ? Cum de noaptea o cuprinzi ? 

Cum de mă prefaci cu totul ? Inima cum o aprinzi? 

Cum de Te-mpreuni cu robii, fii ai Tatălui de-i faci ? 

Cum de-i arzi de dor, rănindu-i ? Cum de iarăşi îi împaci  

Cum de rabzi şi suferi? Doamne, cum nu răsplăteşti 

îndată? 

Cum de vezi cele ce-n taină, numai Ţie Ţi se-arată ? 

Cum, fiind aşa departe, vezi ce facem fiecare ? 

Doamne, robilor Tăi dă-le îndelunga Ta răbdare. 

                                              Sf.Simeon Noul Teolog 


