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Duminica Întâi din Post
( a Ortodoxiei )
„În vremea aceea a vrut Iisus să meargă în Galileea şi a găsit pe Filip şi i-a zis: vino după Mine. Şi Filip era din
Betsaida din oraşul lui Andrei şi al lui Petru. Filip a găsit pe Natanail şi i-a zis: am găsit pe Acela despre Care a scris
Moise în Lege şi au scris proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Iar Natanail i-a zis: Din Nazaret poate să fie ceva
bun? Şi Filip i-a răspuns: vino şi vezi. Iisus a văzut pe Natanail venind către Dânsul şi a zis despre el: iată cu adevărat
israelitean în care nu este vicleşug! Natanail L-a întrebat: De unde mă cunoşti? Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: mai înainte
ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsu-a Natanail şi I-a zis: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu,
Tu eşti Împăratul 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. Apoi i-a zis: adevărat, adevărat vă spun că de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii
lui Dumnezeu suindu-se şi pogorându-se peste Fiul Omului.“ (Ioan 1, 43-51)

“Ortodoxia este identică în credinţa şi cultul ei cu conţinutul de credinţă şi de cult al creştinismului originar.
Dar faptul paradoxal şi absolut autentic este că, fiind în esenţă prelungirea credinţei, cultului şi spiritualităţii Bisericii
nedivizate de la început, Ortodoxia răspunde totuşi perfect necesităţilor spirituale de azi ale popoarelor care au păstrato. Ea nu s-a modificat esenţial după perioadele istorice prin care a trecut omenirea în cele două mii de ani. Ea
nu a făcut din elementul trecător al uneia sau alteia din perioadele istorice elemente esenţiale ale fiinţei ei ca să-i fie
greu acum să le elimine. Ea nu s-a medievalizat ca romano-catolicismul, nu e produsul protestului renascentist ca
protestantismul, şi nu caută nici acum o modificare esenţială pentru a se adapta timpului nostru prin secularizare. Ea a
rămas la valorile esenţiale şi permanent umane ale evlaviei, la preocupările simple, adânci şi netrecătoare ale omului
în raportarea lui la absolut. Ea l-a ajutat pe om să-şi dea un răspuns la întrebările trecătoare ale epocilor prin
răspunsul ce l-a dat întrebărilor lui fundamentale de totdeauna. Ea nu s-a identificat cu armura greoaie şi cu formele
complicate de luptă ale cavalerului medieval sau cu haina severă şi cu codul social disimulatoriu al burghezului
individualist, ci şi-a păstrat vioiciunea de mişcări şi simplitatea de gândire şi de manifestare directă şi esenţială
a omului natural de totdeauna, putând fi totdeauna aceeaşi şi totdeauna actuală.
Ortodoxia n-a introdus în sanctuarul său interior şi n-a lăsat să pătrundă în trăsăturile simple al credinţei sale
invenţiile mărunte şi complicate ale unor meşteri stăpâniţi mai mult de dorinţa unor delicii de gimnastică intelectuală
decât de fiorul adânc şi covârşitor al tainicului raport dintre om şi Dumnezeu. Ortodoxia n-a amestecat arabescurile
neesenţiale ale minţii umane în esenţa simplă, misterioasă şi măreaţă, permanentă şi inevitabil trăită a datelor
fundamentale ale misterului mântuirii. Am putea zice că ea şi-a păstrat un caracter popular, iar poporul, cu
simplitatea lui, rămâne deschis întotdeauna numai problemelor reale şi esenţiale ale vieţii.
De aceea Ortodoxia a câştigat, cu prezentarea datelor simple şi fundamentale ale misterului mântuirii, atenţia
omului din orice timp. Ea a câştigat înţelegerea omului de totdeauna, pentru că i-a actualizat trăirea acestor trebuinţe şi
răspunsuri fundamentale, indiferent că a fost omul evului mediu, al Renaşterii sau al erei noastre, căci omul rămâne cu
aceste trebuinţe şi cu această sensibilitate în orice timp.
Timpul a devenit acum din timp spre moarte, din timp ce se desfăşura în întunericul lipsei de sens, un timp
spre înviere, o desfăşurare luminoasă, o continuă sărbătoare. Toate zilele timpului, toate zilele anului au devenit
sărbători, asigurându-ne că ne duc spre înviere, cum au dus spre viaţa de slavă pe sfinţii pe care-i fericim în ele. Mai
bine zis, au devenit un ajun al duminicii veşnice, cum zilele săptămânii sunt ajunuri ale duminicii, căci ele ne obligă
încă la un efort, asemănător efortului de pe pământ al sfinţilor, pentru a ajunge la fericita lor odihnă.
Ortodoxia accentuează cu deosebită stăruinţă credinţa creştinismului în biruinţa vieţii. Lupta atâta timp nedecisă
între viaţă şi moarte s-a terminat cu biruinţa definitivă a vieţii. Acum nu ne mai temem de moarte, acum nu ne mai
întristează moartea, căci ea e trecere la viaţa adevărată, pe care o pregustăm de pe acum. Amestecul de sens şi de
nonsens, imprimat în toate, prin faptul că pe de o parte existau, pe de alta toate erau supuse morţii, a devenit acum
numai sens. Viaţa a biruit deplin şi definitiv asupra neantului şi a tristeţii. Creaţia întreagă e destinată, prin înviere,
vieţii netrecătoare, creaţia întreagă e recuperată de Cel ce a creat-o“.
Părintele Dumitru Stăniloae - www.razbointrucuvant.ro
În ziua Ortodoxiei, mărturisim ortodoxia noastră cinstindu-L pe Dumnezeu si ne închinăm Lui, asa cum se cuvine. Dacă ne
facem semnul Sf. Cruci, când începem rugăciunea si spunem: "Doamne, iertăciunea aceasta o facem in numele Tatălui si
al Fiului si al Sf. Duh" sau după ce terminăm rugăciunea spunem: "Iti aducem Tie Mărire Tatălui si Fiului si Sfântului
Duh", atunci incepem să mărturisim ortodoxia noastră, a fiecăruia dintre noi.
IPS. Laurentiu Streza
www.crestinortodox.ro

9 martie - SFINTII 40 DE MUCENICI: „Timpul s-a scurtat! Acum este prilejul de pocăinţă!”
Sfintii 40 de mucenici din lacul Sevastia ne sunt cu adevărat dreptar de viaţă duhovnicească si de
împreună-lucrare. Din păcate, ne sunt si mustrare… Deoarece vedem aici că impreună-pătimirea,
unitatea de nezdruncinat a comunităţii frăţesti intemeiate pe iubire, jertfa, slujire si pocăinţă, este
exact ce ne lipseste nouă, în aceste vremuri. Si dacă in ceata celor 40 de mucenici tot a fost unul care
a slăbit in credinţă si a apostaziat (s-a lepădat de credinţă), in ciuda tuturor încurajărilor celorlalti, in
cazul nostru – în care vrajba, răutatea si suspiciunea între frati sunt la cote maxime, când singurătatea
si izolarea ne coplesesc, când dragostea frăţească nu numai că se răceste, dar chiar este înlocuită de
ură – oare cum va fi pentru noi in ceasul încercărilor celor mari? Infricoșătoare intrebare si perspectivă… Să ne rugăm
Sfintilor 40 de mucenici si sfintilor închisorilor să ne lumineze si să ne povăţuiască în căile în care vom merge!
www.razbointrucuvant.ro/2008
Liturghiile din Postul Mare
Liturghiile ritului bizantin au fost alcătuite de Sfinţii Vasile cel Mare (+379), Ioan Gură de Aur
(+ 407) si Grigorie Dialogul (+ 604).
Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârseste numai de 10 ori pe an, iar în timpul Postului
Mare in primele cinci duminici ale Postului Mare, in Joia si Sâmbăta din Săptămâna Patimilor.
Liturghia Darurilor mai inainte sfintite, atribuită Sfântului Grigorie Dialogul, nu este de fapt o
Liturghie, deoarece in cadrul ei nu se aduce Sfânta Jertfă si nu se sfintesc darurile. Ea este un
ritual solemn de împărtășire a creștinilor care ajunează și doresc să se împărtășească și în
timpul săptămânilor Postului Mare cu Sfintele Taine, sfinţite la una din Liturghiile propriu-zise.
„Noi dăruim ceea ce avem, postirea, ca să primim ceea ce nu avem, nepătimirea” ( Sf.Ioan Gură de Aur )
„A cugeta omul totdeauna cele cerești face dragoste cu Dumnezeu, iar grijile lumii acesteia gonesc faptele bune.
Cel ce-și păzește gura sa, acela își ridică mintea sus la Dumnezeu.
Cel ce face voia fratelui său, acela înseamnă că vede cu mintea lui bunătăţile, iar cel ce-și face voia sa arată
neînţelepţie.
Cel ce n-are îndârjire, acela vede pe Dumnezeu.
Cel ce nu-și va spovedi cugetele, înseamnă și arată că are slavă deșartă, iar cel ce se va spovedi la duhovnic,
acela va goni patimile.
Sfârșitul răutăţilor este a gândi omul despre sine că este drept.
A-și pune cineva nădejdea în Dumnezeu, face să rabde batjocurile fără întristare. A cugeta și a pofti ca nimeni să
nu te grăiască de rău naște trufie.
Nu te nădăjdui în puterea ta și va fi ajutorul lui Dumnezeu cu tine. Nu avea vrajbă cu nimeni, că de vei
avea, rugăciunea ta va fi neprimită. Iubește adevărul, că tot mincinosul este urât înaintea lui Dumnezeu. Să ai pace
cu toţi, ca să fii îndrăzneţ în rugăciunile tale.
Te păzește să nu treacă vreun ceas fără rugăciune, că aceasta aduce lumină sufletului. Și dacă ai făcut lucruri
bune, nu te lăuda. Iar dacă ai făcut răutăţi multe, nu te îngrijora de tot, ci numai să le părăsești ca să nu mai faci și te
vei curăţi. „
(Ȋnvăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie)

„Vezi să nu cazi de frica oamenilor! Nu da pe Fiul lui Dumnezeu în mâinile celor nevrednici! Nu te teme în acel
ceas de careva din cei slăviţi ai pământului, nici de cel ce poartă coroană! Celor care sunt vrednici de dumnezeiasca
Împărtăşanie să le-o dai în dar, precum şi tu însuţi ai primit-o!”.
(Sf.Vasile cel Mare)
Cel ce se apropie cu părere de rău pentru păcatele sale de Sfântul Trup si Sânge se mântuiește, iar cel
ce se apropie cu nepăsare sau dispreţ se osândește.
(Părintele Stăniloae)

Ziua
Duminică 9 martie
Duminică 9 martie
Luni
10 martie
Marţi
11 martie
Miercuri 12 martie
Vineri
14 martie
Vineri
14 martie
Sâmbătă
15 martie
Sâmbătă
15 martie
Duminică 16 martie
Duminică 16 martie

Programul săptămânii 9 martie 2014 – 16 martie 2014
ORA
Slujbe
8 - 12
17 - 18
18 – 19
8.30 - 11
8 - 12
17 -18
8 – 11
17 - 18
8 - 12
17 - 18

- Sf. Liturghie (Duminica Ortodoxiei și Sf. 40 Mucenici ) - Pr.Dragoş
- Paraclisul Maicii Domnului și cateheza - Pr.Dragoş
- Acatistul Sf.Arhangheli - Pr.Dragoş
- Program administrativ (zi liberă)
- Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite şi Sfinţirea mică a apei - Pr.Dragoş
- Liturghia Darurilor şi Taina Sf.Maslu
- Acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe - Pr.Dragoș
- Sf. Liturghie şi pomenirea celor adormiţi - Pr.Dragoș
- Vecernia Duminicii a II-a din Post – Pr.Ticu
- Sf. Liturghie (Duminica Sf.Grigorie Palama ) - Pr.Ticu
- Paraclisul Maicii Domnului și cateheza - Pr.Ticu

