
 

 

    Nr. 731 19-26 februarie 2017 - săptămâna Pr. Mihai Mărgineanu 

Evanghelia Duminicii 

Înfricoșătoarei Judecăți 
Ev. Matei 25, 31-46 

 
Zis-a Domnul: când va veni Fiul 

Omului în slava Sa şi toţi sfinţii îngeri cu El, 

atunci va şedea pe scaunul slavei Sale. Şi se 

vor aduna înaintea Sa toate neamurile şi-i va 

despărţi pe unii de alţii, cum 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 Sa: 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 căutat; 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 vă spun că, întrucât aţi 

făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei prea 

mici, Mie Mi-aţi făcut. Atunci va zice şi 

celor de-a stânga Sa: duceţi-vă de la Mine, 

blestemaţilor, în focul cel veşnic care este 

pregătit 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 Ţie? El însă 

le va răspunde şi le va zice: adevărat vă spun 

că, întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti 

prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Şi vor 

merge aceştia la chinuri veşnice, iar drepţii 

la viaţă veşnică.  

 

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți 

(a lăsatului sec de carne) 

- cântări din cartea Triodului - 

 
 

* Mă cutremur cugetând la ziua cea înfricoşătoare a venirii 

Tale, celei cu totul de negrăit, şi cu frică mai înainte o vad; 

ziua în care vei şedea să judeci pe cei vii şi pe cei morţi, 

Dumnezeul meu, Atotputernice.  

* Când vei veni, Dumnezeule, cu mii şi miriade de puteri 

cereşti ale îngerilor, învredniceşte-mă, Hristoase, şi pe 

mine, ticălosul, a Te întâmpina pe nori.  

* Vino, suflete al meu, de ia aminte la ziua aceea si ceasul în 

care Dumnezeu de faţă va veni, şi te tânguiește şi plângi, ca 

să te afli curat în ceasul cercetării.  

(continuare în pagina a treia) 

Durerea de apoi - grafică realizată de Mădălina Brăteanu 

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți 

Când vei veni, 

Dumnezeule, pe 

pământ cu slavă şi 

toate se vor 

cutremura şi râul 

cel de foc al 

divanului va 

curge, cărţile se 

vor deschide şi 

cele ascunse se vor 

vădi, atunci să mă 

izbăveşti de focul 

cel nestins şi să mă 

învredniceşti a sta 

de-a dreapta Ta, 

Judecătorule 

preadrepte.  

 

Condac, glasul 1, 

în Duminica 

lăsatului sec de 

carne 
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Ne putem sfinți fără post și rugăciune ? (II) 
 
(continuare din numărul trecut) 
  

 În călătoria postului, o călătorie foarte frumoasă, 
prin fiecare duminică ni se oferă o temă importantă de 
lucru sufletesc cu noi înșine. Duminica Ortodoxiei ne 
atrage atenția asupra importanței pe care o are credința în 
exercițiul postului. Duminica Sfântului Grigore Palama 
ne pune în față cât este de importantă trăirea credinței în 
planul vieții concrete și nu doar cunoșterea în plan 
teoretic. Duminica Sfintei Cruci arată că oricâtă trăire și 
credinței ai avea, daca nu e și jertfă, e foarte greu să 
înțelegi cu adevărat dimensiunea bucuriei postului. Apoi, 
Duminica Sf. Cuv. Ioan Scărarul și Duminica Sf. Cuv. 
Maria Egipteanca trebuie privite ca două duminici 
călăuzitoare  pe calea pocăinței.  

Pocăința la care ne cheamă Biserica în perioada 
Postului Mare nu trebuie privită doar ca o stare de regret 
plângăcioasă pentru faptele noastre, ci ca o modalitate de 
îndreptare a noastră din starea de păcat, ca o transformare 
care pleacă din interiorul ființei. Noi suntem prin statutul 
nostru mai mult reactivi decât activi, reacționăm, 
așteptăm impuls din exterior ca să ne manifestăm. 
Pocăința propune o îmbunătățire a noastră  din interior 
spre exterior, care să ne schimbe felul de a fi, de a gândi 
și a vorbi. Asta înseamnă a posti: peste restricția 
alimentară, trebuie așezată mai multă rugăciune și apoi un 
riguros control comportamental și mental, care să facă 
viața semenilor mai frumoasă și să bucure pe Dumnezeu. 
Astfel, postul, având un sens, un rost determinat, devine 
parcă mai ușor, mai frumos și mai ziditor.   

 Paradoxal, postul este bucurie. Asociem în general 
postul cu o anumită întristare a noastră, cu o anumită 
austeritate în atitudine. Postul trebuie privit cu totul altfel. 
Mântuitorul Iisus Hristos, de altfel și cere ucenicilor Săi 
să nu se arate oamenilor că postesc: „Ci tu, când postești, 

unge-ți capul tău și fața ta o spală” (Matei 6,17) adică 
cele exterioare ale noastre trebuie păstrate în limitele 
bunei cuviințe sociale. Nu poți să definești postul doar 
prin starea de austeritate spirituală și materială pe care     
ți-o impui căutând a-i obliga și pe ceilalti să te perceapă 
că postești.  

Deși, postul pare a genera o ruptură între om și 
semenii săi, promovând o atitudine interiorizată, cu un 
autocontrol riguros, ce pare a limita manifestarea noastră 
în plan social, totuși cel ce postește este chemat ca, prin 
rugăciune și fapte de milostenie sufletească și trupească, 
să se angajeze în lucrarea binelui pentru semeni. Bucuria 
postului o trăiești cu adevărat atunci când adaugi 
restricționărilor ceva constructiv. În mod eronat punem 
mereu accentul pe partea restrictivă a postului. De mici 
deprindem acest obicei. E binevenită restricția, pentru că 
în post, apropo de acest aspect, dincolo de restricționarea 
noastră alimentară, comportamentală, verbală sau 
mentală, e adăugată și cercetarea Scripturilor și mai cu 
seamă împlinirea poruncilor. Cele zece Porunci pot 
deveni o temă foarte importantă care se adaugă postului. 
Sau cele nouă Fericiri, care dau dinamică, fac postirea 
noastră cu adevărat roditoare în plan duhovnicesc.  

Postul ne propune ca scop principal a ne îmbunătăți 
condiția umană spre o mai bună apropiere de Dumnezeu, 
că asta de fapt e ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi prin 
instituirea postului. Ne restricționăm de la cele materiale 
pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu. Iată, în 
Vechiul Testament se arată că înainte de însușirea 
prevederilor legii, Moise a cerut poporului să stea la 
poalele muntelui Sinai și timp de 3 zile să nu se apropie 
de femei, adică să se restricționeze trupește (Ieșire, 
19,15). Dar, postul nostru nu trebuie să se oprească doar 
la aceste restricții trupești, ci „Postiţi post sfânt, strângeţi 
obşte de prăznuire, adunaţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii 
ţării în templul Dumnezeului vostru şi strigaţi către 
Domnul rugându-L” (Ioil 1,14). Așadar trebuie să dăm 
postirii noastre o dimensiune a sfințeniei, căci de aceea 
vorbim de „Sfântul Post” sau „postire sfântă”. Ce 
înseamnă sfințenia în post? Înseamnă a te apropia de  
Dumnezeu a percepe mai bine prezența și lucrarea lui 
Dumnezeu. Postul are această dimensiune a sfințeniei și 
asta înseamnă că în acel gol pe care-l lasă restricționările 
materiale trebuie să așezăm pe Dumnezeu, să ne 
apropiem mai mult de Dumnezeu. 

Sfințenia este un atribut exclusiv al lui Dumnezeu, 
însă și un dar pe care Dumnezeu îl poate împărtăși. Îl 
poate împărtăși obiectelor, naturii înconjurătoare, omului. 
Vorbim de obiecte Sfinte, de locuri Sfinte, de oameni 
Sfinți, dar aceasta ce înseamnă ? - Înseamnă că și locul și 
obiectul și omul sunt mai pline de lucrarea Lui 
Dumnezeu. De aceea postul ne angajează ca, dincolo de 
sfințenia și sfințirea noastră, să lucrăm împreună cu 
Dumnezeu la sfințirea lumii, la umplerea cu Dumnezeu a 
spațiului și timpului în care existăm.  

Înțeles astfel, Postul Sfintelor Paști, nu mai face 
amintire despre trecerea de odinioară prin Marea Roșie a 
poporului Israel, așa cum era vechea semnificație a 
Paștilor evreiești, ci o trecere a noastră de la moarte la 
viață, de la o stare la alta, de la starea omului înrobit celor 
materiale, la o stare înduhovnicită, încărcată cu lucrările 
Lui Dumnezeu. O stare pe care ne-o asumăm în fața Lui 
Dumnezeu, astfel încât, din postirea noastră, din efortul și 
jertfa noastră, să iradieze binele în jurul nostru.   

 
Pr. Mihai Mărgineanu 

(continuare în numărul viitor) Pocăința, grafică realizată de Mădălina Brăteanu 
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Duminica  

Înfricoșătoarei Judecăți 

(a lăsatului sec de carne) 

- cântări din cartea Triodului - 

 

*Sosit-a ziua, iată înaintea uşilor este 

judecata; suflete, priveghează! Aici 

împăraţii împreună şi domnii, bogaţii, 

săracii se vor aduna şi îşi va lua fiecare 

om după vrednicia faptelor.   

*Întru a sa rânduială, sihastrul şi 

arhiereul, bătrânul şi tânărul, sluga şi 

stăpânul, vor fi cercetaţi; văduva și 

fecioara se vor îndrepta; ci vai atunci de 

toți cei ce nu vor avea viață nevinovată.  

*Nemitarnică este judecata Ta, neînşelat 

divanul Tău de graiul cel meşteşugit, că 

nu ascunde vorba cea iscusită a ritorilor 

dreptatea, nici nu o amăgeşte aducerea de 

martori; că la Tine, Dumnezeule, cele 

ascunse ale tuturor stau de faţă.  

*Să nu vin la pământul plângerii, să nu 

văd locul întunericului, Hristoase al meu, 

Cuvinte, nici legându-mă de mâini şi de 

picioare să fiu lepădat afară din cămara 

Ta, având îmbrăcămintea nestricăciunii 

întinată, eu, nevrednicul.  

*Când vei despărţi pe păcătoşi de cei 

drepţi, judecind lumea, rânduiește-mă a fi 

una din oile Tale, alegându-mă dintre 

capre, Iubitorule de oameni, ca să aud 

glasul Tău cel binecuvântat.  

*Când se va face întrebare de lucruri şi 

când se vor deschide cărţile, ce vrei să 

faci, o, ticăloase suflete? Ce vrei să 

răspunzi la judecată, neavând roade de 

dreptate, ca să aduci Iui Hristos, Ziditorul 

tău ?  

*Auzind cuvântul cel cu plângere al 

bogatului în văpaia chinurilor, plâng 

ticălosul şi mă tânguiesc, în aceeaşi 

osândă fiind, şi mă rog: Miluieşte-mă, 

Mântuitorul lumii, în vremea judecăţii.  

*Cutremur nepovestit şi frică va fi acolo; 

că va veni Domnul, şi împreună cu 

Dânsul lucrul fiecăruia dintre oameni. Şi 

cine dar de aicea nu se va plânge? Râul 

cel de foc mă tulbură, mă topeşte, mă 

roade scrâșnirea dinţilor şi întunericul 

adâncului; deci, în ce chip şi cum voi face 

să înduplec pe Dumnezeu ?  

 

Slujind pe Cale, mărturisind Adevărul, primind Viața 
– o sinteză a activității Arhiepiscopiei Iașilor în anul 

2016 (III) 
 

 

Cuvȃntul care inspiră și hrănește 
Cartea tipărită, cuvȃntul rostit ȋn emisiunile radio-TV sau comunicat 

online reprezintă tot atâtea moduri prin care Ȋl mărturisim pe 

Dumnezeu-Cuvântul, Cel „Care voieşte ca toţi oamenii să se 

mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vinăˮ (I Timotei 2, 4). 

Astfel de activități au fost desfășurate, în 2016, de către Sectorul 

cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Iaşilor, prin 

intermediul Centrului Cultural Misionar Doxologia. 

Editura și Tipografia Doxologia au publicat un număr de 110 cărți 

reprezentând noutăți editoriale. Pe parcursul anului 2016, Editura 

Doxologia a participat la 8 târguri de carte, unde a obținut 2 premii. 

De asemenea, editura a organizat 14 evenimente (lansări de carte, 

conferințe, ateliere şi dezbateri) şi a inițiat sau continuat relaţii de 

colaborare cu edituri de notorietate din străinătate. Tipografia 

Albina a imprimat, pe rotativa din dotare, ediția de Moldova a 

„Ziarului Lumina”, distribuit pe aria canonică a Mitropoliei 

Moldovei și Bucovinei, dar și alte publicații, 14 în total. Prin efortul 

acestei imprimerii a fost editat, într-un tiraj de 110.000 de 

exemplare, și un Ghid de 12 pagini, oferit gratuit pelerinilor veniți 

în Iași cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. 

Departamentul Doxologia Media, responsabil de întreaga activitate 

mediatică a Centrului Eparhial Iași, a continuat dezvoltarea 

portalului doxologia.ro, acesta înregistrând, de-a lungul anului 

2016, o medie de 39.089 de vizitatori unici pe zi. Prin Serviciul de 

programare informatică, Doxologia Media a realizat și întreținut 

site-uri sau aplicații pentru alte unități ale Centrului Eparhial. 

Ediția de Moldova a Ziarului Lumina a avut, în anul 2016, o medie 

de aproximativ 2.769 de abonați pe lună. Studioul Radio Doxologia 

a avut emisie pe internet și a oferit ascultătorilor, în direct, pe lângă 

slujbele de la Catedrala Mitropolitană din Iași, și transmisiuni ale 

unor evenimente cultural-bisericești, precum și o emisiune de o oră 

de tip magazin, difuzată prin emisie terestră, la nivel național, de 

Radio Trinitas. Studioul de producţie Doxologia TV a continuat, 

anul trecut, înregistrarea şi difuzarea, pe doxologia.ro, de 

conferinţe, predici ori evenimente, furnizarea de materiale pentru 

jurnalele de știri ale Trinitas TV, dar a realizat și trei emisiuni 

săptămânale: Pridvoarele credinţei (difuzată pe TVR Iași și, o dată 

la cinci săptămâni, pe TVR3), Lumina Ortodoxiei (difuzată de Iaşi 

TV Life) și Ferestre către suflet (difuzată de TeleM Iași). 

Sub egida Serilor Doxologia, anul trecut a fost organizată o serie de 

evenimente, cum ar fi: Dialogul pe tema „Mesajul Sfântului Ioan 

Gură de Aur pentru tinerii de astăzi”, în prezența scriitoarei Lidia 

Popița Stoicescu, a poetului Marius Iordăchioaia și a părintelui 

Gheorghe Popa. 
(continuare în numărul viitor) 

(Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iașilor)  
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PROGRAM LITURGIC  
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ 

 
*Duminică, 19 februarie,  

- ora 8.00 - Utrenia şi Sfânta Liturghie  

- ora 17.00 - Paraclisul Maicii Domnului 

În această duminică, se face lăsatul secului de 

carne, urmând ca în săptămâna care urmează să 

gustăm doar produse lactate, ouă, pește și alte 

produse vegetariene. 

*Miercuri, 22 februarie,  

- ora 8.00 - Acatistul Sf. Ap. Toma   

*Joi, 23 februarie,  

- ora 17.00 - Acatistul Sf. M. Mc. Ecaterina  

*Vineri, 24 februarie,  

- ora 17.00, Slujba Sfântului Maslu 

*Sâmbătă, 25 februarie,  

- ora 7.00, Slujba Utreniei și a Sfintei Liturghii 

- ora 9.00, Pomenirea morților 

- ora 17.00, Slujba Vecerniei 

 În fiecare zi de sâmbătă, ora 7.00, se va 

oficia Sfânta Liturghie urmată de slujbă 

specială de Pomenire a morților.  

 Ca și în anii trecuți, dorim să 

organizăm acțiuni filantropice specifice 

Postului Mare. Toți cei interesați să se implice 

în organizarea acestora, sunt rugați să se 

adreseze la Pangarul bisericii. 

 Pentru pomelnicele pentru cei adormți, 

vă rugăm a vă adresa preoților slujitori în 

afara programului liturgic (la finalul slujbelor 

religioase din cursul săptămânii)  

Au început înscrierile pentru  

Cursul de încondeiat ouă 
 

 Ca și în anii anteriori, în dorinţa de a pune 

în valoare nepreţuitul tezaur al tradiţiilor noastre 

româneşti, Biserica noastră lansează şi anul 

acesta invitaţie copiilor, tinerilor, dar şi tuturor 

celor interesaţi să se înscrie la Cursul gratuit de 

încondeiat ouă, care se va desfăşura în timpul 

Postului Mare. 

 Programul va fi anunțat în etapa 

următoare. Înscrierile se fac la numărul de 

telefon 0748 840 818, Persoană de contact: 

Răzvan Chițac. 


