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Duminica Înfricoșatei
Judecăți
(a lăsatului sec de carne)
”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 Ţiam 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
„Cuvintele acestea ale Domnului Hristos arată că, atunci când facem un bine, îl facem și pentru Domnul Hristos, iar când
facem un rău, îl facem și în față de Domnului Hristos. Nu-L avem în vedere pe Domnul Hristos când facem răul, și-L avem pe
Domnul Hristos în vedere dacă facem binele.
Știm aceasta de la Domnul Hristos și nu putem să fim nepăsători față de un cuvânt veșnic al Domnului Hristos. Din cât
putem, bineînțeles, să facem binele pentru Domnul Hristos, pentru înmulțirea binelui din lumea aceasta și mai ales pentru binele
nostru la Judecata viitoare. Acum ne pune Sfânta noastră Biserică în față Judecata de apoi și a doua venire a Domnului Hristos.
În legatură cu a doua venire a Domnului Hristos se pune o întrebare: când va fi a doua venire? Pentru că noi mărturisim în
Crez că Domnul Hristos "iarăși va să vină cu mărire, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârsit". Când va fi
aceasta? Răspunsul este clar: Nu se știe! Domnul Hristos Insuși a spus că "de ziua și de ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii
din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl" (Mat. 24, 36). Deci nu știm când va fi a doua venire. Noi trebuie să fim totdeauna
pregătiți să-L întampinăm pe Domnul Hristos. Să ducem o viață în așa fel încât să ne putem întâlni oricând cu Domnul Hristos.
Lucrul acesta este foarte important!
Noi nu stăruim atâta asupra celei de-a doua veniri a Domnului Hristos pentru că într-un fel noi o simțim, o prăznuim la
fiecare Sfântă Liturghie, căci zicem: "Aducându-ne aminte, așadar, de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au
făcut pentru noi: de cruce, de groapă, de învierea cea de-a treia zi, de suirea la ceruri și de șederea cea de-a dreapta și de cea
de a doua și slăvită iarași venire, ale Tale dintru ale Tale, Ție-Ți aducem de toate și pentru toate".
Deci, la fiecare Sfântă Liturghie, noi pomenim și prăznuim a doua venire a Domnului Hristos. De aceea nu ne gândim atât
la a doua venire și, mai ales, nu o așteptăm cum o așteaptă alți creștini care nu-s de credința noastră. Ei nu au Liturghie si,
neavând Liturghie, nu au nici înainteprăznuirea celei de a doua veniri a Domnului Hristos.
Și mai este ceva: pentru fiecare dintre noi întâlnirea cu Domnul Hristos poate fi la orice rugăciune. Întâlnirea cu Domnul
Hristos poate fi la orice citire din Sfânta Evanghelie. Întâlnirea cu Domnul Hristos poate fi de câte ori facem un bine fratelui
nostru. Întâlnirea cu Domnul Hristos poate fi pentru fiecare dintre noi, sigur, când vom trece din această viața și când se va
hotărî locul pe care ni l-am pregătit pentru viata veșnică. În Pateric este scris că: "În ce te găsește moartea, în aceea te duci".
Dacă ducem o viață frumoasă și bună și ne găsește moartea în bine, în bine ne ducem.
Să ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos să ne lumineze mintea și să ne țină în minte. Iar Judecata de apoi,
judecata particulară, judecata de la spovedanie, judecata care vine peste noi de multe ori când ni se răsplătesc relele pe care leam făcut, judecata de la rugăciune, toate acestea să le avem în minte, să ne înțelepțim prin gândurile de la judecată, să ne ferim
cât putem să judecăm pe frații nostri, ca să se împlinească și cu noi cuvântul: "Nu judecați ca să nu fiți judecați" (Mat. 7, 1).”
Părintele Teofil Părăian - http://www.crestinortodox.ro
Nu cred într-o împărăţie a Cerurilor care începe numai după moarte. Vom fi după moarte în împărăţia în care am trăit
de-aici, sau pentru care chiar am murit. Cu alte cuvinte ziua judecăţii consfinţeşte, pentru toată veşnicia, una din cele două
împărăţii, în care ne-am trăit viaţa pământeană: fie împărăţia iubirii feroce de sine însuşi, care te făcea de vrajbă cu toată
lumea, cu Dumnezeu şi cu tine însuţi, fie împărăţia iubirii, în primul şi ultimul rând de alţii, de toţi oamenii, indiferent cum sunt,
şi a iubirii de Dumnezeu sau de Adevăr.
Părintele Arsenie Boca – Cuvinte vii

ANUNŢ:
ANUN : Cine doreşte să doneze o strană din lemn sculptat să se adreseze pentru înscriere şi detalii părintelui
Dragoş sau părintelui Ticu. Preţul aproximativ este de 700 lei/ strană. (mai sunt disponibile 8 strane).
ROMÂNIA: ţară foarte bogată... în credinţă
În ţara noastră dragă întâlnim multe contraste, multe paradoxuri, dar şi multe bogăţii. Bogăţia noastră cea mai de preţ este
credinţa noastră. Poate că nu suntem atât de înstăriţi din punct de vedere material, dar totuşi acest "avut" de mult preţ - credinţa
- , ne face foarte bogaţi, atât de bogaţi încât putem îmbogăţi şi pe alţii.
Din păcate, în Apusul Europei, credinţa a cam apus... Am remarcat cu îngrijorare faptul că oamenii în Occident sunt foarte
bogaţi din punct de vedere financiar, dar atât de săraci duhovniceşte, încât problemele lor fundamentale nu mai sunt legate
neapărat de participarea la biserică, de taina spovedaniei şi sfintei Împărtăşanii - rânduieli fireşti în viaţa noastră creştinească ci problemele lor majore pendulează între existenţa sau neexistenţa lui Dumnezeu...
Am rămas consternat când o doamnă pastor îmi prezenta biserica sa ca pe un muzeu, ce aparţinea de domeniul trecutului, în
prezent organizându-se în incinta bisericii, doar concerte şi acelea cu bilet de intrare...
În ţara noastră cu adevărat binecuvântată de Dumnezeu, bisericile sunt casele noastre, în ele trăim duhovniceşte, fiind
locaşuri actuale, nu muzee, ci locuri pline de har, părticele din Rai.
Dacă bogăţia credinţei noastre se manifestă prin dărnicie, prin comuniunea împărtăşirii şi dăruirii, prin bucuria dialogului şi
a rugăciunii, bogăţia din Vestul Europei se prezintă doar la nivel material. Este o bogăţie care frapează prin lux, confort şi
bunăstare. Din păcate, mulţi dintre occidentali au credinţa că tot ce au li se datorează exclusiv. Muncind şi agonisind din belşug
au dobândit convingerea că prin propriile puteri au realizat totul, fără ajutorul lui Dumnezeu.
Într-adevăr, organizarea socială, civilizaţia, bunăstarea sunt uimitoare, dar atât de reci... Totul este robotizat, ai senzaţia că
această civilizaţie nu are suflet. Deşi e o societate bogată, totuşi e foarte nefericită: oamenii sunt atât de trişti, individualişti,
neîmpliniţi sufleteşte, încât uşor se observă sărăcia duhovnicească. Poţi simţi un strigăt mut al unei societăţi prea mândre pentru
a-şi dori un răspuns şi o soluţie la provocările cu care se confruntă.
Acolo unde omul nu mai are nevoie de Dumnezeu, îşi găseşte loc altcineva... şi aceasta se observă clar prin multitudinea de
anomalii întâlnite în "lumea bună", dar rea, a Vestului, care de cele mai multe ori a devenit sălbatic...
Dumnezeu totuşi, în iubirea Sa nemărginită, îşi întoarce Faţa către cei care îi întorc spatele... şi în înţelepciunea Sa mai
rânduieşte şi câte o criză financiară... În limba greaca, criză (crisis) înseamnă un moment de judecată, în care omul trebuie să-şi
revină în fire şi să ia anumite hotărâri ce-i privesc viaţa. Poate fi însă şi o judecată a lui Dumnezeu pentru nerecunoştinţă şi
nemulţumire...
Ideal ar fi dacă s-ar putea îmbina bogăţia materială a Occidentului cu bogăţia spirituală a Răsăritului, dar trebuie să ne
reamintim permanent că raiul nu e un rai pământesc, ci Împărăţia lui Dumnezeu nu e din lumea aceasta, aşadar idealul nostru
este unul eshatologic, viitor şi veşnic. Aceasta nu înseamnă că trebuie să ne complacem şi să aşteptăm, ci să fim hotărâţi, să
avem iniţiativă şi cu ajutorul lui Dumnezeu să săvârşim tot ce ne stă în putinţă, pentru a crea un spaţiu civilizat şi binecuvântat.
România este o ţară bogată şi din punct de vedere material şi spiritual, depinde numai de noi dacă ne dorim să trăim bine!
Dar traiul bun este doar acela în care Dumnezeu nu este uitat, ci rugat să înmulţească strădania omului, pentru a o binecuvânta şi
a o desăvârşi!
teolog doctorand Alexandru Mălureanu - Elveţia
12 martie - SFÂNTUL SIMEON NOUL TEOLOG (+1022) - “Mai bine cu fratele în iad decât în ceruri fără el
“„Am văzut un om care pentru cei ce cădeau în cuvânt sau în faptă şi stăruiau în cele rele până într-atât se întrista şi
suspina, încât se părea că numai el cu adevărat trebuia să dea socoteală pentru toţi aceia şi să fie predat osândei. L-am
văzut pe altul care voia cu atata râvnă mântuirea fraţilor lui, încât de multe ori cu lacrimi fierbinţi se ruga din toată inima
iubitorului de oameni Dumnezeu sau să-i mântuiască pe aceia, sau sa fie osândit şi el împreună cu ei, nevrând să se
mântuiască singur, din pricina unei dispoziţii prin care imita pe Dumnezeu, ca Moise; căci legat de ei duhovniceşte prin
iubire în Duhul Sfânt, nu voia să intre nici măcar în Impărăţia cerurilor despărţit de ei.”(Cateheze)

În urma ṣedinţei Consiliului parohial din ziua 20.01.2013, s-a stabilit ca:
valoarea contribuţiei pe anul 2013 să fie de 30 lei pe an, de familie.
Ziua
Duminică
Duminică
Luni
Miercuri
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică

Programul săptămânii
ORA

10 martie
10 martie
11 martie
13 martie
15 martie
15 martie
16 martie
16 martie
17 martie
17 martie

8 - 12
17 – 18
17 - 18
9 - 11
9 - 11
17 - 18
8 - 11
17 – 18
8 - 12
17 – 18

10 martie 2013 – 17 martie 2013
Slujbe
- Sf. Liturghie (a Înfricoṣătoarei Judecăţi ) - Pr.Dragoṣ
- Paraclisul Maicii Domnului şi Cateheză – Pr.Ticu
- Acatistul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil - Pr.Dragoṣ
- Sfinţirea mică a apei - Pr.Dragoṣ
- Taina Sf.Maslu - Pr.Dragoṣ
- Slujba acatistului - Pr.Dragoṣ
- Sf. Liturghie şi pomenirea celor adormiţi
-Vecernia Duminicii Lăsatului sec de brânză – Pr.Ticu
- Sf. Liturghie (a Izgonirii lui Adam din Rai ) - Pr.Ticu
- Paraclisul Maicii Domnului şi Cateheză – Pr.Dragoṣ

