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Duminica a III-a din Post
( a Sfintei Cruci )
"Zis-a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine
va voi să-şi scape viaţa şi-o va pierde, iar cine îşi va pierde viaţa sa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela şi-o va mântui.
Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru
sufletul său? Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se
va ruşina de el când va veni întru slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri. Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii din
cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere." (Mc 8, 34-38)
Evanghelia Duminicii Sfintei Cruci ne îndeamnă să asumăm şi să purtăm crucea vieţii noastre şi să facem din ea
drum spre înviere, adică prilej de apropiere şi de unire cu Hristos Cel Răstignit şi înviat. Lui să-i cerem ajutor ca să fie alături
de noi, să ne ajute să ne purtăm crucea spre înviere, aşa cum a purtat El Crucea Sa. Mai învăţăm însă din Evanghelia acestei
zile şi ceea ce Mântuitorul a spus ucenicilor Săi: „sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea
împărăţia lui Dumnezeu venind intru putere" (Marcu 9, 1). Prin aceasta, Mântuitorul a voit să arate taina Schimbării Sale la
Faţă, eveniment care a avut loc nu cu mult timp înainte de pătimirea sau răstignirea Să. Atunci cei trei apostoli - Petru, lacov şi
loan -, pe muntele Taborului, au văzut pe Mântuitorul având faţa strălucind ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca
lumina (cf. Matei 17, 2; Marcu 9, 2-3; Luca 9, 29), iar ucenicii Lui simţeau o pace şi o bucurie negrăită (cf. Matei 17, 4; Marcu
9, 5; Luca, 9, 33).
Aceasta era pregustarea împărăţiei lui Dumnezeu, care este „dreptate, pace şi bucurie în Duhul Sfânt" (Romani 14,17). E
foarte semnificativ faptul că Mântuitorul vorbeşte, în acelaşi timp, de Cruce şi de pregustarea împărăţiei lui Dumnezeu. El
pregăteşte pe ucenicii Săi atât pentru suferinţa Crucii, cât şi pentru bucuria Învierii. Cel ce poartă crucea urmând lui Hristos
merge spre înviere, pentru că Lumina Împărăţiei lui Dumnezeu intra tainic în sufletul şi în viaţa lui iar el simte bucuria
chemării lui Hristos şi e bucuros să-l urmeze.
În al doilea rând, sărbătoarea Duminicii Sfintei Cruci este rânduită în a treia duminică din Postul Mare pentru a întări
duhovniceşte pe cei ce postesc, arătându-le Crucea ca fiind steag de biruinţă al lui Hristos asupra păcatului şi asupra
morţii, ca semn luminos al Învierii. De ce? Pentru că taina Învierii este ascunsă în Cruce că iubire jertfelnică, iar taina
Crucii îşi arata slavă ei în lumina Învierii. Sfinţii Părinţi ai Bisericii ne spun că împăraţii biruitori, când intră într-o cetate,
mai întâi trimit înainte semnele biruinţei, stindardele lor, ca să binevestească tuturor că vor veni în cetate biruitori. În mod
asemănător, în mijlocul Postului, se ridică stindardul credinţei noastre, Sfânta Cruce, simbolul Răstignirii şi învierii
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru a ne arăta că în lupta cu păcatul şi cu ispitele, Crucea, ca simbol al biruinţei
asupra păcatului şi asupra morţii şi ca semn al învierii, devine pentru noi întărire şi încurajare. Vederea şi cinstirea
Sfintei Cruci, însoţite de cântarea: „Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi Sfânta învierea Ta o lăudăm şi o slăvim” ne întăresc
în nevoinţa noastră duhovnicească şi în urcuşul nostru interior spre Înviere.
Nici în noaptea de Paşti, Crucea nu dispare, ci alături de ea se adăuga o lumânare, lumânarea învierii, iar când preotul
spune în auzul tuturor: „Hristos a înviat !", el arată Crucea luminată de înviere. Aceasta înseamnă că cine îşi ia crucea sa şi îi
urmează lui Hristos se pregăteşte pentru Înviere. Când ne dăruim lui Hristos în iubirea smerită a rugăciunii şi semenilor
noştri în iubirea faptelor bune pentru ei, lumină sau harul Învierii intra tainic în sufletul nostru prin Cruce, adică prin răstignirea
egoismului din noi, pentru a ne deschide spre iubire sfântă, smerită şi darnică.
Astfel Duminica Sfintei Cruci este parte din pregătirea noastră pentru înviere.
† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
www.crestinortodox.ro
“Deosebirea, marea deosebire între noi şi Iisus, e că Iisus n-avea vină, pe când noi toţi avem vină. Şi iarăsi, cea mai
mare deosebire: Cel nevinovat, Iisus a primit crucea, n-a ocolit-o, nu s-a apărat de ea, n-a stricat nevinovăţia Sa, n-a
ameninţat stăpânirea omenească ce-L răstignea, ci s-a purtat blând, ca Mielul lui Dumnezeu cu cei ce-L răstigneau, şi-L
huleau după ce L-au răstignit.
Noi, dimpotrivă, căutăm pe toate cărările, cum să scăpăm de cruce , cum să ne strigăm nevinovăţia, cum să ne
ascundem păcatele şi să strigăm în gura mare, cruce grea avem de dus.
Ne numim creştini, dar ducem crucea târâş şi am fi buni bucuroşi să scăpăm de ea. Noi facem de ruşine Crucea lui
Hristos, dar şi Crucea lui Hristos ne face pe noi de ruşine. Căci să fim drepţi: nouă încă nu ne-a îndesat nimeni cununa de
spini pe cap, încă nu ne-a bătut nimeni piroane în mâini şi în picioare, şi încă nu şi-a bătut nimeni joc de noi, cum şi-a bătut
de Iisus. Dar, chiar acestea toate de le-am pătimi, trebuie să răbdăm pentru mântuirea noastră, aşa cum le-a răbdat Hristos,
tot pentru a noastră mântuire. Nu este o altă cale de mântuire, de ispăşire a păcatelor, decât calea Crucii. Dacă ar fi fost
alta, Dumnezeu ne-ar fi arătat-o pe aceea.” Părintele Arsenie Boca
http://acvilaortodoxa.wordpress.com

25 martie - BUNAVESTIRE Intruparea Mantuitorului Iisus Hristos, care se realizează fără de păcat, de la Duhul Sfănt si
din Fecioara Maria, este o rezidire, o recreare a firii sau naturii umane, deoarece, prin Intrupare, Fiul lui Dumnezeu a unit in El
firea dumnezeiască si firea omenească intr-o legătură nedespărţită, mai tare decât moartea si decât iadul. Astfel, când Se
zămisleste din Fecioara Maria, Iisus Hristos incepe să împlinească un plan, si anume planul mântuirii, acela de a descoperi
oamenilor cum trebuie să fie omul cel adevărat, adică unit cu Dumnezeu, nu despărtit de Dumnezeu, ascultător de Dumnezeu,
nu neascultător de Dumnezeu.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca si noi să o cinstim pe Maica Domnului asa cum a făcut-o
Arhanghelul Gavriil, să invăţăm de la Maica Domnului smerenia si să avem nădejdea că Dumnezeu lucrează totdeauna spre
binele nostru, chiar dacă nu intelegem taina marilor bucurii sau taina marilor incercări prin care trecem. Astfel, sărbătoarea
Bunei Vestiri este sărbătoarea in care vestea cea bună este aceasta: Dumnezeu ne iubeste si doreste să ne daruiască viata Lui
cereasca si fericirea Lui cea vesnică! Amin. + Daniel, Patriarhul României
www.crestinortodox.ro
“Astăzi este începutul mântuirii noastre si arătarea tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu, fiu al Fecioarei se face si
Gavriil harul îl binevesteste. Pentru aceasta si noi, împreună cu dânsul, Născătoarei de Dumnezeu să-i cântăm: Bucură-te
cea plină de har, Domnul este cu tine!”
(Troparul Bunei Vestiri)
Cine nu ia parte la Sfânta Liturghie, acela a încetat de a mai fi crestin adevărat. Legătura lui cu Hristos
e ruptă; unul ca acela s-a făcut mădular uscat, bolnav sau mort al Bisericii sau al Trupului lui Hristos (Ioan 15, 56). De aceea, vechile rânduieli ale Sfintilor Părinti pedepseau pe cei ce lipseau de la biserică mai mult de
trei duminici una după alta, prin neîmpărtăşire.
Canonul 80 Trulan (691-692) caterisește clericul și excomunică mireanul care trei duminici la rând a lipsit
de la biserică și s-a lipsit de Sfintele Taine, fără a avea un motiv binecuvântat. Același lucru îl prevede și
Canonul 11 de la Sardica (343).
http://www.sfintiiarhangheli.ro

Ştii tu oare, fiule?
De ce se închid norii când câmpiile sunt însetate de ploaie, şi se deschid atunci când câmpiile nu
vor ploaie?
Din pricina răutăţii oamenilor, firea s’a tulburat şi şi-a lepădat rânduiala.
Ştii tu oare, fiule, de ce ţarinile rodesc slab primăvara, iar vara dau recoltă proastă?
Pentru că şi fiicele oamenilor îşi urăsc rodul pântecelor lor şi îl ucid în plină creştere.
Ştii tu oare, fiule, de ce izvoarele seacă şi roadele pământului nu mai au gustul de odinioară?
Din pricina păcatelor oamenilor, prin care a intrat neputinţa în toată firea.
Ştii tu oare, fiule, de ce neamul biruitor rabdă înfrângeri din pricina neînţelegerii din lăuntru
şi din pricina vrajbei, şi mănâncă pâinea amărită de lacrimi şi urâciune?
Deoarece i-a biruit pe vărsătorii de sânge din jurul său, dar nu i-a biruit pe cei din lăuntru.
Ştii tu oare, fiule, de ce maica nu îşi poate îndestula fiii?
Pentru că, alăptându-i, nu le cântă cântecul dragostei, ci cântecul urii faţă de vecini.
Ştii tu oare, fiule, de ce oamenii s’au urâţit şi au pierdut frumuseţea străbunilor?
Din pricină că au lepădat chipul lui Dumnezeu, care din lăuntru, din suflet, dăruieşte frumuseţe feţei şi au pus pomezi
pământeşti.
Ştii tu oare, fiule, de ce s’au înmulţit bolile şi înfricoşatele molime?
Pentru că oamenii au început să creadă că sănătatea este furată de la natură şi nu dăruită de Dumnezeu. Iar ceea ce e
răpit cu sila, cu îndoită silă trebuie apărat.
Ştii tu oare, fiule, de ce oamenii se luptă pentru pământ şi nu se ruşinează de asemănarea lor cu cârtiţele?
Pentru că pământul le creşte prin inimă, iar ochii văd doar ceea ce creşte în inimă. Şi pentru că, fiul meu, păcatul prea mult îi
slăbeşte în lupta pentru ceruri. Nu plânge, fiule, în curând Domnul va veni şi va îndrepta toate.
Sfântul Nicolae Velimirovici - Inima în Marele Post, Editura Predania

Ziua
Duminică 23 martie
Duminică 23 martie
Luni
24 martie
Marţi
25 martie
Miercuri 26 martie
Vineri
28 martie
Vineri
28 martie
Sâmbătă
29 martie
Sâmbătă
29 martie
Duminică 30 martie
Duminică 30 martie

Programul săptămânii 23 martie 2014 – 30 martie 2014
ORA
Slujbe
8 - 12
17 - 18
17 – 18
8 - 12
9 - 10
8 - 12
17 -18
8 – 11
17 - 18
8 - 12
17 - 18

- Sf. Liturghie (Duminica Sfintei Cruci) – Pr.Dragoș
- Paraclisul Maicii Domnului și cateheza – Pr.Ticu
- Vecernia și acatistul Bunei Vestiri – Pr.Dragoș
- Sf. Liturghie (Bunavestire) – Pr.Dragoș
- Sfinţirea mică a apei - Pr.Dragoș
- Liturghia Darurilor şi Taina Sf.Maslu
- Acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe - Pr.Dragoș
- Sf. Liturghie şi pomenirea celor adormiţi -Pr.Dragoș
- Vecernia Duminicii a IV-a din Post – Pr.Ticu
- Sf. Liturghie (Duminica Sf.Ioan Scărarul) – Pr.Ticu
- Paraclisul Maicii Domnului și cateheza – Pr.Ticu

