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6 DUMINICA ÎNFRICOŞĂTOAREI JUDECĂŢI (a lăsatului de carne) Sf 42 de Martiri 

din Amoreea 

  ora 09.30 Sf. Spovadă;  

  ora 10.30 Sf. Liturghie 

  ora 12.00 Pomenirea celor adormiţi întru Domnul (Moşii de iarnă) 

 

13 DUMINICA IZGONIRII LUI ADAM DIN RAI (a lăsatului de brânză). Aducerea 

moaştelor Sf Nichifor al Constantinopolului 

  ora 09.30 Sf. Spovadă; 

  ora 10.30 Sf. Liturghie;  

  

19 S  Sf Iosif, Patronul Bisericii Universale; Sf M Hrisant, Daria şi Ilaria 

  ora 15.00 - 17.00 Curăţenie generală în Biserică 
 

20 DUMINICA 1-A DIN POST (a Dreptei Credinţe). Cuv M ucişi în Mănăstirea Sf Sa-

va 

  ora 09.30 Sf. Spovadă;  

  ora 10.30 Sf. Liturghie 

  ora 12.00 Parastas Elisabeta 

  ora 15. 00 Botez 

 

27 DUMINICA A 2-A DIN POST (a Sf Grigorie Palamas; Vindecarea Slăbănogului din 

Capernaum). Sf M Matroana din Tesalonic 

  ora 09.30 Sf. Spovadă;  

  ora 10.30 Sf. Liturghie 



Postul Sfintelor Paști 
 

Începând cu Duminica “Vameșului și a Fariseului”, am intrat în perioada Triodu-
lui, o etapă premergătoare Sfintelor Paști. Această perioadă are 10 săptămâni. 
Începe cu trei săptămâni înainte de Postul Mare și ia sfârșit în Sâmbăta 
Paștilor. 
Cuprinde:  
1. Zilele pregătitoare Postului Sfintelor Paști;  
2. Postul Sfintelor Paști și  
3. Săptămâna Patimilor. 
 
Duminicile pregătitoare Postului Sfintelor Paști: Duminica vameșului și a fa-
riseului (Lc 18,9-14), Duminica fiului risipitor (Lc 15,11-32), Duminica înfricoșă-
toarei judecăți (Mt 25,31-46) și Duminica izgonirii lui Adam din rai (Mt 6,14-21). 
În săptămâna care urmează Duminicii Vameșului și a Fariseului nu se postește 
miercurea și vinerea. Săptămâna care urmează Duminicii Fiului Risipitor es-
te una obișnuită, se postește miercurea și vinerea. După Duminica Înfricoșă-
toarei Judecăți, nu se mai consumă carne, ci doar pește, ouă și produse lacta-
te. Duminica izgonirii lui Adam din rai este numită și Duminica lăsatului sec 
de brânză, după această zi intrăm în Postul Paștilor. 
 
Postul Sfintelor Pasti începe in lunea care urmează după Duminica Izgonirii lui 
Adam din rai. Prima și a doua zi din acest post sunt aliturgice. În primele patru 
zile din acest post și în joia din săptămâna a V-a se adăugă Canonul Sf. Andrei 
Criteanul. 
 

Duminicile din Postul Sfintelor Paști sunt: 
1. Duminica Ortodoxiei - Sfinții Părinți au rânduit ca prima duminica din acest 
post să fie închinată Ortodoxiei, fiindcă este cu neputință să găsim pe Hristos, 
fără mărturisirea exactă a ceea ce este El. 
2. Duminica Sfântului Grigorie Palama - prin aceasta duminică ni se descope-
ră căci credința nu este teoretica, ci este credința care duce pe om la viața și lu-
mina veșnică. Așa se explică de ce Sfântul Grigorie Palama este numit “fiu al 
dumnezeieștii și neînsetatei lumini”. 
3. Duminica Sfintei Cruci - pentru a ajunge la unirea cu Hristos, trebuie să ne 
lepădam de noi înșine, să răstignim egoismul din noi, pentru a ne putea împăr-
tăși de iubirea dumnezeiasca. 
4. Duminica Sfântului Ioan Scărarul - pomenirea Sfântului Ioan Scărarul nu se 
face în aceasta duminică pentru că ar fi ziua trecerii lui la cele veșnice, ci el este 
pomenit ca dascăl al pocăinței. El vorbește despre lacrimile pocăinței aducătoare 
de bucuria iertării. 
5. Duminica Sfintei Maria Egipteanca - în cântările din Triod, Sfânta Maria 
Egipteanca este numită “înger in trup”, pentru că si-a răstignit patimile trupești și 
a ajuns la învierea sufletului din moartea păcatului. Spre această răstignire și în-
viere este chemat fiecare dintre noi. 



Rugăm pe Bunul Dumnezeu să ocrotească toate 
femeile creştine 

 
 Adoptată de peste un secol, în mai multe ţări, ca zi dedicată femeii, zi-
ua de 8 martie, deşi nu este o sărbătoare creştină, poate căpăta un sens 
profund, teologic pentru creştinătate, din perspectiva semnificaţiei cu care 
este încărcată cifra 8, ca simbol al ieşirii din timpul nostru convenţional şi 
intrării în ”timpul” lui Dumnezeu.  
 Aşadar, această zi ne poate deschide spre veşnicie, oferindu-ne per-
spectiva întâlnirii cu Dumnezeu în Împărăţia Sa. Dincolo de conotaţiile 
cândva politice - pierdute astăzi - 8 Martie este o zi care ne vorbeşte 
despre feminitate şi maternitate, despre taina vieţii, despre frumuseţe 
şi gingăşie. Mama creştină este cea care, prin aducerea pruncilor pe 
lume, transformă familia, plasând-o mai aproape de Dumnezeu, Crea-
torul a tot şi a toate. 
 Ne îndreptăm astăzi gândul spre toate mamele care, dintru început, au 
ales să le dăruiască pruncilor lor haina botezului, iar anul acesta au înţeles 
valoarea mărturisirii şi au ales să îi înscrie la ora de religie.  
În familia creştină modernă es-
te necesar să devină evident 
faptul că viaţa creştină nu pre-
supune doar câte o liturghie 
din când în când şi câteva ru-
găciuni în fapt de seară, când 
nu suntem prea obosiţi. Viaţa 
creştinului contemporan pre-
supune tot atâta mărturisire 
câtă cereau şi vremurile tre-
cute. 
 Astăzi, rugăm pe Bunul 
Dumnezeu să ocrotească toate 
femeile creştine, iar Maica 
Domnului să le întărească spre 
a oferi copiilor născuţi în familia 
creştină modelul vieţii în Hris-
tos, îndrumându-i spre cunoaş-
terea luminii celei necreate iz-
vorâte din Soarele Învierii. 



 
Apostolul: I Cor. 8:8-13, 9:1-2 
Dar nu mâncarea ne va pune înaintea lui Dumnezeu. Că nici dacă vom mânca, 
nu ne prisoseşte, nici dacă nu vom mânca, nu ne lipseşte. Dar vedeţi ca nu 
cumva această libertate a voastră să ajungă poticnire pentru cei slabi. Căci da-
că cineva te-ar vedea pe tine, cel ce ai cunoştinţă, şezând la masă în templul 
idolilor, oare conştiinţa lui, slab fiind el, nu se va întări să mănânce din cele jertfi-
te idolilor? Şi va pieri prin cunoştinţa ta cel slab, fratele tău, pentru care a murit 
Hristos! Şi aşa, păcătuind împotriva fraţilor şi lovind conştiinţa lor slabă, păcătuiţi 
faţă de Hristos. De aceea, dacă o mâncare sminteşte pe fratele meu, nu voi 
mânca în veac carne, ca să nu aduc sminteală fratelui meu. Oare nu sunt eu li-
ber? Nu sunt eu apostol? N-am văzut eu pe Isus Domnul nostru? Nu sunteţi voi 
lucrul meu întru Domnul? Dacă altora nu le sunt apostol, vouă, negreşit, vă 
sunt. Căci voi sunteţi pecetea apostoliei mele în Domnul. 
 
Evanghelia: Matei 25:31-46 
Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şe-
dea 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; în-
setat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; Gol am fost şi 
Maţi 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 fă-
cut. 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 Maţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat. 
Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau în-
setat, 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.   
 

Eshatologia a fost dintotdeauna una dintre tainele pe care mintea omenească a în-

6 martie 2016: Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi 
(a lăsatului sec de carne) 



cercat să o pătrundă și să o înțeleagă. 

De-a lungul veacurilor, diferite per-

soane sau grupuri de persoane au 

pretins că au descifrat această taină 

și au prezis timpul și ziua exactă 

pentru venirea a doua a lui Hristos. 

Spre dezamăgirea lor și a adepților 

lor, ziua respectivă a venit și a trecut 

fără ca să se întâmple ceva neobișnu-

it. Așa se întâmplă când oamenii uită 

ceea ce Hristos a spus despre acest 

eveniment: „Nu este al vostru a şti 

anii sau vremile pe care Tatăl le-a 

pus în stăpânirea Sa” (Faptele Ap. 1-

7).  Credința în venirea a doua a lui 

Hristos constituie unul din principii-

le de bază ale creștinismului, cu te-

mei scripturistic: „Acest Isus care S-a 

înălţat de la voi la cer, astfel va şi 

veni, precum L-aţi văzut mergând la 

cer” (Fapte, 1:11).  Ori de câte ori 

spunem Crezul, ne reafirmăm cre-

dința în venirea a doua a lui Hristos: ”Și iarăși va să vină cu mărire să judece viii și 

morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit.”  Citirea evanghelică din această dumi-

nică ne oferă o privire asupra sfârșitului lumii (Parusia sau a doua venire a lui 

Hristos), deși timpul precis continuă să fie învăluit în mister. Aceasta vine în con-

textul comemorării universale a celor adormiți, prăznuit în ziua precedentă, în 

Sâmbăta morților. Domnul și Mântuitorul nostru ne spune că este important să ne 

pregătim pentru venirea Sa cea de a doua, ziua Înfricoșatei Judecăți. Criteriul după 

care se va face această judecată va fi: faptele iubirii creștine, compasiunea și facerea 

de bine față de semenii noștri: ”Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; înse-

tat 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”.   

 Pe măsură ce ne apropiem tot mai mult de Postul Mare (călătoria noastră spiritua-

lă către Paști), se cuvine să petrecem timpul în mod înțelept, nu preocupându-ne 

cu data venirii a doua a lui Hristos, ci ostenindu-ne, pe cât posibil, să agonisim fap-

te bune care ne vor arăta vrednici de a auzi chemarea divină: ”Veniţi, binecuvânta-

ţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii”. 
Predică de Pr.  George Bâzgan (www.bisericaedmonton.org) 



Apostolul: Romani 13: 11-14; 14: 1-4 
Şi aceasta, fiindcă ştiţi în ce timp ne găsim, căci este chiar ceasul să vă treziţi 
din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi, decât atunci când am 
crezut. Noaptea e pe sfârşite; ziua este aproape. Să lepădăm dar lucrurile întu-
nericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să umblăm cuviincios, ca ziua: 
nu în ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări şi în fapte de ruşine, nu în ceartă şi în 
pizmă; Ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos şi grija de trup să nu o faceţi spre 
pofte. Primiţi-l pe cel slab în credinţă fără să-i judecaţi gândurile. Unul crede să 
mănânce de toate; cel slab însă mănâncă legume. Cel ce mănâncă să nu dis-
preţuiască pe cel ce nu mănâncă; iar cel ce nu mănâncă să nu osândească pe 
cel ce mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine eşti tu, ca să judeci pe sluga 
altuia? Pentru stăpânul său stă sau cade. Dar va sta, căci Domnul are putere ca 
să-l facă să stea.   
 
Evanghelia: Matei 6: 14-21 
Că de veţi ierta oamenilor greşelile lor, iertava şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc; 
Iar de nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşeli-
le voastre. Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele, ca să se 
arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata lor. Tu însă, 
când posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală Ca să nu te arăţi oamenilor că 
posteşti, ci Tatălui tău care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi 
va răsplăti ţie. Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi 
unde furii le sapă şi le fură. Ci adunaţi-vă comori în cer, unde nici molia, nici ru-
gina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură. Căci unde este comoara ta, 
acolo va fi şi inima ta. 
 

În ajunul Postului Mare, la duminica Lăsatului sec de brânză, citirea apostolului ne 

amintește că am încheiat timpul de pregătire și a sosit vremea înnoirii noastre spi-

rituale: Noaptea e pe sfârşite; ziua este aproape. Să lepădăm dar lucrurile întuneri-

cului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii.  Biserica Ortodoxă ne învață să veghem 

în permanență, luând aminte la ispitele vieții. Dacă am lua în considerație învăță-

tura Bisericii, aceste anotimpuri speciale, cum este Postul Mare, ar constitui o as-

censiune la un nivel mai înalt de transparență spirituală, în loc să începem de jos: 

Să umblăm cuviincios, ca ziua: nu în ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări şi în fapte 

de ruşine, nu în ceartă şi în pizmă; Ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos şi grija 

de trup să nu o faceţi spre pofte.  În același context, citirea evanghelică din această 

duminică ne învață cum să beneficiem cel mai din plin de călătoria noastră spiritu-

ală către Paști, primăvara înnoirii noastre duhovnicești.  În primul rând, să ne îm-

păcăm cu aproapele nostru, iertând greșelile împotriva noastră, pentru a primi și 

noi iertare de la Dumnezeu: Că de veţi ierta oamenilor greşelile lor, ierta-va şi vouă 

13 martie 2016: Duminica izgonirii lui Adam din Rai 
(a lăsatului sec de brânză) 



Tatăl vostru Cel ceresc; Iar de nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru 

nu vă va ierta greşelile voastre.  În al doilea rând, postul nostru trebuie să fie învă-

luit în smerenie, necăutând laudele și aprecierile oamenilor: Tu însă, când posteşti, 

unge capul tău şi faţa ta o spală Ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui 

tău care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie.  În al tre-

ilea rând, obiectivul vieții noastre trebuie să fie agonisirea faptelor bune și nu obse-

sia cu lucrurile materiale care au o valoare vremelnică: Ci adunaţi-vă comori în cer, 

unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură. Căci un-

de este comoara ta, acolo va fi şi inima ta.   

 Fie ca bunul Dumnezeu să ne învrednicească de o călătorie spirituală plină de roa-

de și să ne binecuvânteze cu darul iertării! 
Predică de Pr.  George Bâzgan (www.bisericaedmonton.org) 

Apostolul: Evrei 11:24-26; 32-40 
Prin credinţă, Moise, când s-a fă-
cut mare, na vrut să fie numit fiul 
fiicei lui Faraon, Ci a ales mai bi-
ne să pătimească cu poporul lui 
Dumnezeu, decât să aibă dulcea-
ţa cea trecătoare a păcatului, Ci a 
ales mai bine să pătimească cu 
poporul lui Dumnezeu, decât să 
aibă dulceaţa cea trecătoare a 
păcatului, Socotind că batjocori-
rea pentru Hristos este mai mare 
bogăţie decât comorile Egiptului, 
fiindcă se uita la răsplătire. Şi ce voi mai zice? Căci timpul nu-mi va ajunge, 
ca să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftae, de David, de 
Samuel şi de prooroci, Care prin credinţă, au biruit împărăţii, au făcut drepta-
te, au dobândit făgăduinţele, au astupat gurile leilor, Au stins puterea focului, 
au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au împuternicit, din slabi ce erau s-au făcut 
tari în război, au întors taberele vrăjmaşilor pe fugă; Unele femei şi-au luat pe 
morţii lor înviaţi. Iar alţii au fost chinuiţi, neprimind izbăvirea, ca să dobân-
dească mai bună înviere; Alţii au suferit batjocură şi bici, ba chiar lanţuri şi în-
chisoare; Au fost ucişi cu pietre, au fost puşi la cazne, au fost tăiaţi cu fierăs-
trăul, au murit ucişi cu sabia, au pribegit în piei de oaie şi în piei de capră, lip-
siţi, strâmtoraţi, rău primiţi. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în 
pustii, şi în munţi, şi în peşteri, şi în crăpăturile pământului. Şi toţi aceştia, 
mărturisiţi fiind prin credinţă, n-au primit făgăduinţa, Pentru că Dumnezeu 

20 martie 2016: Duminica 1^ din Post 
(a Ortodoxiei) 



rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârşirea.  
 
Evanghelia: Ioan1:43-51 
A doua zi voia să plece în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis Iisus: Urmează
-Mi. Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru. Filip a găsit 
pe Natanael şi i-a zis: Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în Lege 
şi proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Şi i-a zis Natanael: Din Nazaret 
poate fi ceva bun? Filip i-a zis: Vino şi vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind 
către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug. 
Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte 
de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsu-I-a 
Natanael: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti regele 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. Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de 
acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se 
şi coborându-se peste Fiul Omului”. 
 

Prima duminică din Postul Mare este numită Duminica Ortodoxiei sau a Tri-

umfului Ortodoxiei asupra ereziei iconoclaste. Pentru o mai bună înțelegere, 

trebuie să facem o incursiune în istoria Bisericii (secolul al VIII-lea), când anu-

miți împărați bizantini, din exces de zel sau din interpretare eronată, au lan-

sat o persecuție devastatoare împotriva icoanelor, spunând că venerarea icoa-

nelor este închinare la idoli (idolatrie), ceea ce contravenea primelor două po-

runci ale Decalogului. Cu toate că această controversă fusese rezolvată la Si-

nodul al VII-lea Ecumenic de la Niceea (787), iconoclaștii și-au continuat cam-

pania pentru încă o jumatate de veac, mai precis până în 843, când a fost con-

vocat un Sinod local la Constantinopol. Acesta a reafirmat decizia Sinodului 

de la Niceea: icoana nu este adorată, ci venerată, iar cinstea nu se acordă ma-

terialului din care este făcută, ci persoanei care este pictată pe ea 

(prototipului).  La 11 martie, 843, în timpul împărătesei Teodora și a fiului ei 

Mihail al III-lea, Patriarhul Metodie, împreună cu călugării și preoții, au mers 

în procesiune cu sfintele icoane și au restabilit locul și cinstea lor. Această zi s-

a numit ”Triumful Ortodoxiei.” De atunci, acest eveniment este comemorat în 

fiecare an, cu o slujbă specială, în prima duminică a Postului Mare.  Continu-

ând această tradiție, credincioșilor ortodocși li se amintește că icoanele, care 

înfrumusețează bisericile și casele, sunt o inspirație în efortul lor zilnic de a 

urma sfinților și a deveni ei înșiși icoane vii pentru lume. 
Predică de Pr.  George Bâzgan (www.bisericaedmonton.org) 



Apostolul: Evrei 1:10-14; 2:1-3 
Întru început Tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat şi cerurile sunt lucrul mâini-
lor Tale; Ele vor pieri, dar Tu rămâi, şi toate ca o haină se vor învechi; Şi ca 
un pe un veşmânt le vei strânge şi ca o haină vor fi schimbate. Dar Tu acelaşi 
eşti şi anii Tăi nu se vor sfârşi". Şi căruia dintre îngeri a zis Dumnezeu vreo-
dată: "Şezi de-a dreapta Mea până când voi pune pe vrăjmaşii tăi aşternut pi-
cioarelor Tale"? Îngerii oare nu sunt toţi duhuri slujitoare, trimise ca să slu-
jească, pentru cei ce vor fi moştenitorii mântuirii? Pentru aceea se cuvine ca 
noi să luăm aminte cu atât mai mult la cele auzite, ca nu cumva să ne pier-
dem. Căci, dacă s-a adeverit cuvântul grăit prin îngeri şi orice călcare de po-
runcă şi orice neascultare şi-a primit dreapta răsplătire, Cum vom scăpa noi, 
dacă vom fi nepăsători la astfel de mântuire care, luând obârşie din propovă-
duirea Domnului, ne-a fost adeverită de cei ce au ascultat-o.  
 
Evanghelia: Marcu 2:1-12 
Şi intrând iarăşi în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă. Şi 
îndată sau adunat mulţi, încât nu mai era loc, nici înaintea uşii, şi le grăia lor 
cuvântul. Şi au venit la El, aducând un slăbănog, pe care-l purtau patru inşi. 
Şi neputând ei, din pricina mulţimii, să se apropie de El, au desfăcut acoperi-
şul casei unde era Iisus şi, prin spărtură, au lăsat în jos patul în care zăcea 
slăbănogul. Şi văzând Iisus credinţa lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îţi 
sunt păcatele tale! Şi erau acolo unii dintre cărturari, care şedeau şi cugetau 
în inimile lor: Pentru ce vorbeşte Acesta astfel? El huleşte. Cine poate să ier-
te păcatele, fără numai unul Dumnezeu? Şi îndată cunoscând Iisus, cu duhul 
Lui, că aşa cugetau ei în sine, le-a zis lor: De ce cugetaţi acestea în inimile 
voastre? Ce este mai uşor a zice slăbănogului: Iertate îţi sunt păcatele, sau a 
zice: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă? Dar, ca să ştiţi că putere are Fiul 
Omului a ierta păcatele pe pământ, a zis slăbănogului: Zic ţie: Scoală-te, ia-ţi 
patul tău şi mergi la casa ta Şi s-a sculat îndată şi, luându-şi patul, a ieşit îna-
intea tuturor, încât erau toţi uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Aseme-
nea lucruri n-am văzut niciodată. 
 

Sunt împrejurări când Hristos a săvârşit minuni fără să pomenească nimic de 

credinţa bolnavului. În pilda de azi e clar că cei care l-au adus la Hristos aveau o 

mare credinţă. Patru bărbaţi se hotărăsc să aducă un bolnav fără scăpare la Hris-

tos: nu-i un semn de credinţă? Să-l care cu greu, să se caţere pe acoperiş şi să 

desfacă grinzile ca să coboare pe bolnav până în faţa lui Hristos: nu-i o dovadă 

de mare credinţă? Gândiţi-vă cât de caraghioşi se arătau dacă, după atâta trudă, 

ar fi avut să care înapoi pe bolnavul nevindecat!  

27 martie 2016: Duminica 2^ din Post 
(a Sf. Grigorie Palamas) 



Numai credinţa cu adevărat tare înfruntă ridicolul şi nereuşita, pentru că nu 

se îndoieşte de izbândă. 

S-ar fi putut, atunci, ca Domnul să lecuiască bolnavul numai pentru credinţa ce-

lor ce-l purtau? Da. Dar şi bolnavul avea credinţă. La urma urmei, ce om cu 

mintea întreagă, dacă nu crede, se lasă târât pe străzi în patul său şi coborât 

printr-o gaura făcută într-un acoperiş! 

Dar mai avem o însemnare preţioasă. Domnul îi spune “fiu”. Fiule… Iertate 

sunt păcatele tale! Ar fi numit Hristos “fiu” pe un necredincios? I-ar fi spus unu-

ia lipsit de căinţă: Iertate sunt păcatele tale? Când a înviat pe fiul văduvei din 

Nain, nu i-a spus „fiu” ci l-a chemat: tinere, pentru că morţii nu pot avea nici 

credinţă, nici pocăinţă. Căinţa, aşadar, e o condiţie a iertării. 

Dar unii dintre cărturari ziceau în sine: Acesta “huleşte”. Iată gândurile unora 

care nu se bucură de binele altora. Ei nu puneau la inimă nici suferinţa unui om 

bolnav, nici, cu atât mai puţin, vindecarea lui. 

“Scoală-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta”. Domnul i-a poruncit să-şi ia patul pe 

care mai înainte fusese şi să se ducă acasă. De ce? Mai întâi pentru că, bucuros 

de bucuria altora, a vrut ca omul să ajungă în locul unde mai înainte domnise 

durerea, aducând bucurie întregii case căreia îi fusese înainte povară.  

Apoi, pentru ca să arate vanitoşilor cărturari că fapta Sa a fost izvorâtă numai şi 

numai din iubire de oameni, şi că nu aşteaptă să fie slăvit pentru ea.  

Pr. Raimondo Salanschi (www.parohiavicenza.it) 



Sărbătoarea Mărţişorului în Parohie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A devenit deja un obicei ca în Parohia noastră să serbăm Mărţişorul. Cu doi 
ani în urmă, împreună cu Gimnaziul „Europa” din Târgu-Mureş, reprezentat 
prin profesoarele Amalia Sigmirean şi Adriana Gheorghişor, am lansat Proiec-
tul „Un Mărţişor pentru a cunoaşte şi a aduce aminte”, cu scopul de a promo-
va tradiţiile şi obiceiurile legate de Mărţişor. Atunci, copiii gimnaziului au reali-
zat exponate şi le-au trimis la parohia noastră pentru a fi expuse în biserică 
cu scopul de a cunoaşte şi cultiva frumosul obicei românesc al Mărţişorului.  
Acesta este considerat ca semn al primăverii, simbol al renaşterii naturii şi al 
speranţelor noastre. Odată cu natura, în fiecare primăvară, în noi reînvie do-
rinţa de a fi mai buni, mai frumoşi, mai optimişti, mai credincioşi. Mărţişorul 
reprezintă, deci, simbolul vieţii şi al dragostei. 
Tocmai pentru a nu uita frumoasele tradiţii româneşti legate de venirea primă-
verii şi renaşterea naturii, comunitatea noastră a organizat mereu evenimente 
care să marcheze aceste sărbători. Astfel, duminică, 28 februarie 2016, după 
Dumnezeiasca Liturghie, ne-am deplasat la Centrul Parohial al comunităţii 
Sant’Agostino din Vicenza, pentru a marca evenimentul. 
Într-o ambianță familiară s-au recitat poezii şi s-au cântat melodii din reperto-
riul muzicii populare româneşti. 
Invitata specială la această întâlnire a fost artista Mariana Ardelean, care cu 
vocea ei perfectă a impresionat toţi participanţii. Alături de ea au cântat, la fel 
de frumos, domnul Rus Viorel şi domnişoara Mandiuc Sibel Bianca. 
Am trăit momente extraordinare şi pentru toate acestea mulţumim organizato-
rilor în frunte cu neobositul nostru părinte Raimondo Salanschi, doamnei pre-
otese Monica, cântăreţilor, domnilor Gica şi Cosmin Calestru şi întregului staff 
care a pregătit bucatele pentru prânz.  

Diana Ţicău 



 

 

 

 

 

 

 

Pentru botezuri (lumânări de botez), cununii, sfeşta-

nii, molifte, etc., vă puteţi adresa la Pr. Raimondo:  

tel. 0444.149.60.55; cel. 393.482.9000  

sau în fiecare duminică la Biserică  

(înainte sau după Sf. Liturghie). 

În cursul fiecărui an pastoral Parohia noastră din Vicenza organizează dife-

rite pelerinaje. Scopul acestor pelerinaje NU este acela de a aduce beneficii 

materiale parohiei sau a persoanelor care le organizează ci menirea lor este 

aceea ca enoriașii să descopere, să cunoască monumentele cu valoare reli-

gioasă, artistică și istorică din locurile vizitate și să readucă în lumină co-

morile spirituale ale milenarei tradiții creștine. 

 

Printre următoarele pelerinaje amintim: 

 Padova, 10 aprilie - au început înscrierile 

 Roma, 3-5 iunie -  au început înscrierile 

Pentru informații vă rugăm să vă adresați la Pr. paroh Raimondo Salanschi, 

la numerele de telefon ale parohiei. 

PROGRAMUL PELERINAJULUI DE LA PADOVA  
DIN 10 APRILIE 2016 

 

  9.45-10.00: Întâlnirea în fața Bisericii „Araceli Nuova” (cu posibilitate de a parca auto-

turismele în curte) 

 10.00: Plecarea cu autocarul spre Padova 

 11.30: Ocuparea locurilor în Bazilică (posibilitate pentru Sfânta Spovadă) 

 12.15: Sfânta Liturghie. După Dumnezeiasca Liturghie va urma o “agapă” frăţească. 


