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 În vremea aceea Iisus a luat la Sine iarăşi pe cei 

doisprezece şi a început să le spună cele ce aveau să I se 

întâmple: Iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi predat 

arhiereilor şi cărturarilor; Îl vor osândi la moarte şi-L vor da în 

mâna păgânilor; Îl vor batjocori, şi-L vor scuipa, şi-L vor 

biciui şi-L vor omorî, dar după trei zile va învia. Şi au venit la 

El Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I: Învăţătorule, voim 

să ne faci ceea ce vom cere de la Tine. Iar El le-a zis: Ce voiţi 

să vă fac? Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a 

dreapta Ta şi altul de-a stânga Ta, întru slava Ta. Dar Iisus le-a 

răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să beţi paharul pe care îl beau 

Eu sau să vă botezaţi cu botezul cu care Mă botez Eu? Iar ei I-

au zis: Putem. Şi Iisus le-a zis: Paharul pe care Eu îl beau îl 

veţi bea şi cu botezul cu care Mă botez vă veţi boteza, dar a 

şedea de-a dreaptaMea sau de-a stânga Mea nu este al Meu a 

da, ci celor pentru care s-a pregătit. Şi, auzind, cei zece au 

început a se mânia pe Iacov şi pe Ioan. Atunci Iisus, chemându

-i la Sine, le-a zis: Ştiţi că cei ce se socotesc cârmuitori ai 

neamurilor domnesc peste ele şi cei mai mari ai lor le 

stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie aşa, ci care va vrea să 

fie mare între voi, să fie slujitor al vostru; şi care va vrea să fie 

întâi între voi, să fie slugă tuturor. Că şi Fiul Omului n-a venit 

ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea sufletul 

răscumpărare pentru mulți.  

Duminica a cincea din Post (a Sf. Cuv. Maria Egipteanca) 

Ca ceea ce stai înaintea lui Hristos, Lumina cea 

neapropiată, lumina trimite mie Cuvioasă, ca să 

prăznuiesc cu dragoste a ta dătătoare-de-lumină și 

sfânta pomenire! Mantuiește-mă dintru ale vieții toate 

ispitele. Neștiind dumnezeieștile porunci, întinat-ai a 

lui Dumnezeu asemănarea, dară prin a Sa purtare de 

grijă, iarăși o ai curățit, întru-tot-cinstita Cuvioasă, 

îndumnezeindu-te, prin ale tale sfinte făptuiri!  

Crucea sârguindu-te a vedea, Marie, 

luminata ai fost de lumina ei, cu dumnezeiasca 

rânduiala Domnului celui Răstignit, însuți pre tine 

lumii răstignindu-te, ca o vrednică de minuni.  

Stralucit-ai, prealaudata Marie, precum soarele, 

si ai luminat pustia cu stralucirea ta. 

Straluceste si preste mine, 

ca marit sa fiu cu lumina ta.  

(Din Slujba sau Canonul Sfintei Maria Egipteanca 

care se citește la Utrenie, în Duminica a cincea din 

Postul Sfintelor Paști)  
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 ”Şi s-a rânduit să se cânte şi să se citească Marele Canon şi 

viaţa Cuvioasei Maria Egipteanca în ziua aceasta pentru următoarea 

pricină: Pentru că Sfântul Post de patruzeci de zile se apropie de 

sfârşit şi pentru ca nu cumva oamenii, lenevindu-se, să se îngrijească 

mai puţin de nevoinţele cele duhovniceşti şi să se deprteze cu totul de 

a trăi în cumpătare, marele Andrei, ca un adevărat învăţător, prin 

cântările Marelui Canon, în care istoriseşte virtuţile marilor bărbaţi, 

precum şi întoarcerea la credinţă a celor răi, pregăteşte pe cei care se 

nevoiesc cu postul să se poarte cu mai mult curaj şi să se îndrepte cu 

bărbăţie spre nevoinţele postului ce-l mai au în faţă. Iar Sfântul 

Sofronie, prin minunata povestire despre viaţa Mariei Egipteanca, 

înduplecă pe oameni să ajungă din nou cumpătaţi, îi ridică spre 

Dumnezeu, îi sfătuieşte să nu mai cadă şi să nu se deznădăjduiască, 

chiar dacă au căzut înainte în unele păcate. Şi într-adevăr, povestirea 

vieţii Mariei Egipteanca înfăţişează cât este de mare iubirea de 

oameni şi dragostea lui Dumnezeu faţă de cei ce doresc şă se 

întoarcăm de la păcatele lor cele de mai înainte” (Fragment din 

Sinaxarul care s-a citit în Joia din a cincea săptămână a Sfântului 

şi Marelui Post, îl puteți reasculta pe pagina de Facebook a 

Bisericii Toma Cozma) 

Icoana Sfintei Maria Egipteanca, Manastirea 

Acoperământul Maicii Domnului-Secrieș, 

Moldovița. foto: Mihail Bogdan Trandafirescu 
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 Icoana Maicii Domnului ,, Portărița”.  

 Biserica Ortodoxă păstrează 

o bogăție imensă în domeniul gândirii 

patristice și al Sfintei Liturghii, din 

care face parte și icoana, numită 

adesea ,,teologie în imagine”. Astfel, 

Sfântul Vasile cel Mare precizează: 

“Ceea ce cuvântul împărtășește prin 

auz, pictura arată în tăcere prin 

imagine”. La întrebarea: “Pentru ce 

motiv icoana trebuie cinstită ?”, 

Sfântul Ioan Damaschin răspunde: 

“Orice icoană scoate la iveală și arată 

ceea ce este ascuns.”Potrivit mărturiei 

Sfintei Tradiții, Biserica a folosit 

icoanele în cult, iar credincioșii în 

casele lor, încă din primul veac. 

Sfântul Evanghelist Luca era nu numai doctor, ci și pictor, și a 

pictat între altele și icoana Maicii Domnului ,,Portărița”, ce 

aparține tipului iconografic Hodighitria ( ,,Îndrumătoatea”). 

Fecioara Maria este zugrăvită ținându-l pe Hristos pe brațul stâng 

și arătând spre El cu mâna dreaptă, ca o călăuză spre Dumnezeu 

(de aici denumirea de ,,Îndrumătoarea”). Pruncul Hristos ține în 

mâna stângă un sul de hârtie ce simbolizează Evanghelia, iar cu 

mâna dreaptă ne binecuvântează. Această icoană a Preasfintei 

Născătoarei de Dumnezeu se află în paraclisul de la poarta 

Mănăstirii Iviron (a treia în ierarhia athonită după mănăstirile 

Marea Lavră și Vatoped), de aceea icoana este 

numită ,,Portărița”. Viața Mănăstirii Iviron a fost susținută 

esențial de domnii evlavioși ai Țării Românești, respectiv Neagoe 

Basarab, Radu Mihnea și Matei Basarab. De menționat este și 

faptul că domnitorul Șerban Cantacuzino, la anul 1680, a ctitorit 

paraclisul unde se află cel mai de preț odor al mănăstirii, icoana 

Maicii Domnului ,,Portărița”.           

,, Bucură-te, Portăriță bună, care deschizi credincioșilor 

ușile Raiului” , spune una din heretesirile aduse Maicii Domnului 

în acatistul închinat icoanei ei ,,Portărița”. Icoana Preasfintei 

Născătoare de Dumnezeu din Iviron este ferecată, cu excepția 

fețelor, cu o îmbrăcăminte de aur și argint, cu pietre prețioase, 

monede de aur și o mulțime de alte podoabe dăruite de împărați, 

regi, egumeni, ofițeri și simpli credincioși. Aceste odoare sunt 

dovezi ale minunilor Fecioarei Maria, de care au avut parte 

credincioșii.  Din sinaxarul icoanei aflăm că a fost păstrată cu 

mare cinstire în casa unei văduve evlavioase din Bizanț- Niceea, 

care avea un singur fiu. În timpul Împăratului Teofil, iconoclaștii 

controlau casele creștinilor pentru a distruge icoanele. La un 

control făcut de trimișii împăratului, aceștia au găsit icoana și au 

amenințat-o pe femeie că vor îndeplini poruncile dacă nu le va da 

bani. Pentru a câștiga timp aceasta i-a plătit și în acea noapte a 

scos icoana din casa sa și s-a dus cu ea la malul mării spunându-

i:,, Maica Domnului eu nu mai pot să te apăr. Stăpâna Lumii, tu 

ca Maica a lui Dumnezeu, ai stăpânire peste toată zidirea. Tu poți 

să ne izbăvești și pe noi de mânia stăpânitorilor și icoana de s, 

cufundare în mare” și a pus-o pe apă. Iar icoana a venit, în chip 

minunat- dreaptă, pe apă, fără a se scufunda- până la Sfântul 

Munte Athos. La rugămințile femeii, unicul ei fiu a plecat la 

Tesalonic, după care a ajuns în Sfântul Munte Athos, în acel loc 

unde, după puțini ani, a fost ridicată Mănăstirea Iviron.Acolo a 

devenit călugăr, și după ce a trăit în chip bineplăcut lui 

Dumnezeu, s-a mutat la cele veșnice. Ajungerea lui acolo s-a 

făcut după iconomia și purtarea de grijă a lui Dumnezeu, astfel 

ajungând și 

pustnicii Sfântului 

Munte să afle 

istoria icoanei pe 

care împreună cu 

mama sa o aruncase 

în mare. După mulți 

ani, icoana Maicii 

Domnului s-a ivit 

în Sfântul Munte ,, 

într-un stâlp de foc” 

după cum spune 

predania aghiorită, 

pe mare, în 

apropierea 

Mănăstirii Iviron. Era atunci în Mănăstirea Iviron un ieromonah 

cu numele Gavriil, care în lunile de vară trăia ceva mai sus de 

mănăstire, în nevoință și post aspru, asemeni unui înger 

pământesc. Lui i s-a arătat Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu 

și i-a zis:,, Spune egumenului și fraților că voiesc să le dau icoana 

mea pentru a-i acoperi și ajuta, apoi intră în mare și pășește pe 

valuri, și atunci vor cunoaște toți buna voire a mea către 

mănăstire”. În așteptarea icoanei, monahii așteptau pe țărm 

închinându-se cu evlavie și mare bucurie. Apoi cu cântări au dus-

o în Sfântul Altar al bisericii Mânăstirii Iviron. În ziua următoare, 

spre surprinderea călugărilor, icoana nu a mai fost găsită în 

biserică, ea fiind pe zidul mănăstirii, deasupra porții centrale. Au 

adus-o în biserică, dar din nou au găsit-o la poartă. Repetându-se 

de câteva ori acest lucru, nedumerirea monahilor a fost dezlegată 

de Preasfânta, care i-apărut în vis egumenului,  zicându-i: ,, 

Spune fraților să nu se mai deranjeze de acum înainte, pentru că 

eu nu doresc să fiu păzită de voi, ci eu să vă păzesc pe voi, nu 

numai în viața de acum ci și în cea viitoare.” Conform tradiției, 

Maica Domnului a promis Cuviosului Gavriil harul și mila lui 

Dumnezeu față de călugări atâta vreme cât icoana va rămâne în 

mănăstire. Se crede de asemenea, că dispariția Icoanei Maicii 

Domnului ,, Portărița” din Sfântul Munte Athos ar fi un semn al 

sfârșitului lumii. Una din bucuriile pe care le-a făcut această 

icoană celor rugători este următoarea: un tânăr pelerin, neprimind 

pâine de la bucătar, a primit de la Maica Domnului un galben, 

spre a-l da bucătarului. Bucătarul, dându-și seama de unde era 

galbenul respectiv, s-a căit. Legat de pâinea din mănăstire, aici s-

a mai petrecut o minune: când mănăstirea nu a dat masă la hram, 

de frica foametei, fiindcă nu aveau destule provizii, atunci 

milioane de furnici au început să care grâul în hambare. În 

amintirea acestei minuni, pocăindu-se înaintea lui Dumnezeu, 

monahii și-au luat canonul dragostei de a pune zilnic, la poarta 

mănăstirii, o ladă de lemn, cu pâine, la îndemâna tuturor 

pelerinilor ce îi calcă pragul. Uleiul de la candela acestei sfinte 

icoane este leac pentru otravă.  

Rugăciune la icoana Maicii Domnului Portărița:  

,,Apărătoare Doamnă, Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoate, 

cântările cele de laudă aducem ție noi robii tăi, ca cei ce cu 

venirea cinstitei icoanei tale ne-am agonisit armă tare, zid 

nebiruit și strajă nebiruită. Acoperă-ne și ne apără pe noi toți de 

vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți și de toată vătămarea sufletească 

și trupească, ca să strigăm ție: Bucură-te, Portăriță bună care 

deschizi credincioșilor ușile Raiului!”  

Binecuvântarea Maicii Domnului prin icoana ce se află în 

biserica noastră puteți citi în pagina a doua.  

 Mihail Bogdan Trandafirescu 



 

 

3 

Vă vom ține la curent cu noutățile privind 

Pelerinajul de Florii din acest an, organizat 

până acum periodic în Sâmbăta lui Lazăr 
 

 

 

*PENTRU SĂRBĂTOAREA ÎNĂLȚĂRII 

DOMNULUI - CURS INDIVIDUAL DE 

ÎNCONDEIAT OUĂ  

  
 Sperăm, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, să 

putem beneficia de condițiile necesare și să putem 

organiza cursul gratuit de încondeiat ouă pentru 

Sărbătoarea Înălțării Domnului, când conform 

tradițiilor noastre populare, suntem chemați să vopsim 

sau încondeiăm ouă. Luăm în considerare și 

posibilitatea organizării cursului online, dar vă vom 

anunța în acest sens.  

 Confirmări și înscrieri la Tel/WhatsApp 

+40741706602 (Vasilica)  

 Sunt așteptate să implice și persoane interesate 

să devină formatori voluntari la următoarele ședințe ale 

cursului sau care pot îmbunăți situația actuală. 

Așteptăm cu drag apelul dvs. ! 

 

*POMENIRI PENTRU CEI RĂPOSAȚI ȘI 

ACȚIUNI FILANTROPICE ÎN ULTIMA 

SÂMBĂTĂ DIN POSTUL MARE, SÂMBĂTA 

LUI LAZĂR 

   
 Dată fiind situația cu totul specială pe care a 

creat-o necesitatea prevenirii infecțiilor virale cu 

Coronavirus COVID19, P.C. Părinte Paroh recomandă 

ca cei care vor să aducă jertfă la biserică să o lase pe 

masa din fața bisericii, iar după binecuvântare, va fi dusă 

celor care se află singuri în casă sau altor persoane la 

care considerăm că jertfa adusă de creștini le poate fi de 

folos. Pomelnicile pot fi depuse apelând la Părintele 

Paroh: tel. 0742044844 sau la Căsuța poștală de la 

Oficiul Parohial din Curtea bisericii. 

 

 

Maica  Domnului ”Portărița”  și 

Biserica Toma Cozma 
În săptămâna care s-a încheiat, pe 31 martie, mai cu 

seamă la Muntele Athos, a fost o sărbătoare închinată 

Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, prin cinstirea 

Icoanei Maicii Domnului ”Portărița”. 

În urmă cu câțiva ani, parohia noastră a primit o 

copie litografiată a icoanei Maicii Domnului 

„Portărița” , al cărei original se găsește la  mănăstirea 

Ivirion, de la Sfântul Munte Athos.  Această icoană 

este considerată între cele mai importante icoane 

făcătoare de minuni de la Sfântul Munte Athos, dar 

prin rugăciunile de sfințire făcute în biserică, chiar și 

reproducerea, care se găsește pe peretele vestic din 

interior, este și ea purtătoare de har.  

Provocat de această icoană, am cercetat puțin istoria 

parohiei noastre și am descoperit că la început, Banul 

Toma Cozma a citorit biserica noastră cu destinația de 

așezământ mănăstiresc și a fost închinată mănăstirii 

Ivirion de la Muntele Athos. De altfel, primul egumen al 

mănăstirii ctitorite de Banul Toma Cozma pe „Dealul 

Muntenimii”, cum se numea atunci, Arhimandritul 

Meletie Ocneanul, era subordonat mănăstirii georgiene 

de la Athos.  

Așadar, prezența acestei icoane în biserica noastră 

nu a fost o întâmplare, pentru că iată, inițial, Biserica 

Toma Cozma a fost închinată Mănăstirii Georgienilor 

din Iviron, de la Muntele Athos.  

Pr. Mihai Mărgineanu 



 

 

PROGRAM LITURGIC și 

DUHOVNICESC ÎN ACEASTĂ 

SĂPTĂMÂNĂ 

 
 Începând din 23 martie 2020, toate slujbele se 

oficiază fără public, cu ușile închise, dar pot fi urmărite 

online pe pagina noastră de Facebook.  

 Cei care au nevoie a se spovedi și împartăși pot 

apela pe  Părintele Paroh Mihai Mărgineanu sau pe 

părintele Coslujitor Iustinian Ionuț Răduc pentru 

detaliile și aspectele necesare.  

 Vă rugăm să mențineți legătura cu parohia, fie 

pe site, fie pe Facebook, fie telefonic, pentru a vă 

informa în timp util privitor la conduita de urmat la 

nivelul parohiei noastre, în contextul noilor măsuri care 

se pot schimba de la oră la oră, de la zi la zi. 

 Tel. utile în această perioadă pentru urgențe: 

- Pr. Paroh Mihai, tel. 0742 044 844 

- Pr. II Iustinian, tel. 0729 935 888 

- Vasilica, voluntar relații publice, tel. 0741 706 602 

 

***Duminică, 5 aprilie 2020 

-ora 8.00 -Utrenia şi Sfânta Liturghie  

- ora 18.00 - Slujba Paraclisului Maicii Domnului 

                  - Slujba de Sfințire a Agheasmei Mici 

                               

***Vineri, 10 aprilie 2020 

- 7.00 - Liturghia Darurilor mai înainte sfințite 

 

***Sâmbătă, 11 aprilie 2020, (Sâmbăta lui Lazăr - 

Pomenirea morților) 
- 07:00 Utrenia și Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur și 

citirea pomelnicelor care se poartă la biserica noastră 

pentru cei răposați. 
- 18:00 Slujba Vecerniei pentru Duminica Floriilor - 

Intrarea Domnului în Ierusalim. În cazul în care se va 

organiza Pelerinajul de Florii, vom anunța programul 

modidificat (Like Facebook, Abonare YouToube 

pentru a primi informațiile, precum și site parohie) 

Puteţi direcţiona 3,5% din 

impozitul pe venitul dvs. pentru 

lucrările şi activităţile pe care le 
susţine PAROHIA TOMA 

COZMAProcedura nu implică 

nici un cost, redirecționarea 

acestor sume realizandu-se din 
impozitul care a fost deja reținut 

în 2019 de către stat. Datele noastre necesare pentru Completarea 

Formularului 230 sunt: 

Numele Asociaţiei: PAROHIA ―TOMA COZMA 

CIF (Codul de Identificare Fiscală): 11198095 

Contul Organizaţiei în format IBAN: RO38 RZBR 0000 0600 0027 

6450 

Vă mulțumim!  

Câteva anunțuri importante 
 

1. Biserica Toma Cozma dorește să transmită LIVE la o 

rezoluție mai înaltă. Pentru acest lucru, se pare că ar fi nevoie 

de minim 1000 de abonați pe canalul de Youtube al Parohiei 

Toma Cozma. Vă rugăm să vă abonați gratuit, fără nici o 

obligație. Vă rugăm să transmiteți acest mesaj către toți 

cunoscuții și prietenii. Vă mulțumim!  www.youtube.com/

parohiatomacozma?sub_confirmation=1  

2. Momentan, Slujbele oficiate la Biserica noastră se transmit 

integral pe contul Facebook "Biserica Toma Cozma" (https://

www.facebook.com/Biserica-Toma-Cozma-

163053087055990/), conform programului de pe site/

facebook/revista. 

3.Dacă doriți sa purtăm pomelnic, îl puteți depune la Căsuța 

poștală de la Oficiul Parohial din Curtea bisericii.  

4.Dacă doriți să aduceți jertfă spre binecuvântare, o puteți lăsa 

pe masa din fața bisericii. 

5. Vă puteți închina la Sfintele moaște, după Slujbele oficiate, 

se pot aprinde lumânări (la lumânarul din curtea bisericii), se 

poate lua anafură și agheasmă (după slujbe, din fața 

Bisericii). (autoservire).  

6. Pentru toate acestea, se intră în curtea Bisericii, în mod 

eșalonat, respectând numărul de 3 persoane, și distanța 

prevăzută  

7. Vă rugăm ca la ora 12.00 a fiecărei zile, când se trag 

clopotele bisericii, să rostiți rugăciunea "Tatăl nostru" și să 

adăugați o rugă personală pentru încetarea pandemiei. 

8. Cei care au nevoie a se spovedi și împărtăși pot apela pe 

părintele paroh Mihai Mărgineanu la tel. 0742 044 844, sau pe 

părintele coslujitor Iustinian Ionuț Răduc la tel. 0729 935 888, 

pentru detaliile și aspectele necesare.  

9. Există și un grup de WhatsApp Biserica Toma Cozma, pentru 

enoriași, închinători, prieteni ai parohiei și colaboratori. Cine 

dorește, poate intra prin acest link: https://

chat.whatsapp.com/LHiqfRd1qxl7VQaXMNdEfi  

10. Alte informații și pe site: www.parohiatomacozma.ro, 

Revista "Credința și fapta" 

11. Tel. utile în această perioadă pentru urgențe: 

- Pr. Paroh Mihai, tel. 0742 044 844 

- Pr. II Iustinian, tel. 0729 935 888 

- Vasilica, voluntar relații publice, tel. 0741 706 602 

Vă rugăm să transmiteți acest mesaj către toți enoriașii și 

închinători bisericii noastre, astfel încât să se adauge cât mai 

multe suflete pioase la rugăciunea care se face încă cu ușile 

închise, dar cu inima deschisă. (Pr. Mihai Mărgineanu)  
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