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"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." (Marcu 8, 34-38)
Ne cheamă Hristos la Sine, ne îndeamnă să ne lepădăm de sinele nostru și să-I urmăm. În Evanghelia de astăzi auzim:
"Și chemând la Sine mulțimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voiește să vina după Mine să se lepede de sine, să-și
ia crucea și să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-și scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul său pentru Mine și
pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă-și va pierde sufletul? Sau ce ar
putea să dea omul în schimb, pentru sufletul sau. Căci cel ce se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, în neamul acesta
desfrânat și păcătos, și Fiul Omului Se va rușina de el când va veni întru slavă Tatălui Sau cu sfinții îngeri..." (Marc. 8, 34-38)
Fără nici o îndoială nu am fi putut să ridicăm crucea Lui, fără nici o îndoială suntem prea neputincioși să ne jertfim după
cum ar trebui; dar cel puțin putem să nu ne rușinăm de El și de cuvintele Lui, căci cutremurător este cuvântul: "Cel ce se va
rușina de Mine și de cuvintele Mele... și Fiul Omului se va rușina de el când va veni întru slavă Tatălui!"
Suntem creștini și să ne bucurăm de asta! În același timp să ne aducem aminte și de ceea ce spunea Sf. Ioan Gură de Aur:
"Crucea nu este altceva decât semnătura creștinului"! Precum suntem frați pentru că ne rugăm aceluiași Tată, tot așa prin cruce
avem aceeași semnătura pentru lume. Așa cum atunci când semnăm un act de valoare cu o semnătura frumoasă, de care nu poate
fi îndoială că nu este a noastră, tot așa și când ne facem semnul Sfintei cruci, să-l facem cu toată dragostea și dorință să fim
recunoscuți drept creștini.
Avem o moștenire de la Hristos mult mai prețioasă decât putem să percem cu mintea noastră, dar nu trebuie folosită numai în
scopuri personale; ci să ne străduim să ne lepădăm de noi înșine pentru El și pentru Evanghelie. Moștenirea această este Sfânta
Cruce ce ne acoperă, ne însoțește, ne binecuvântează, ne este ajutor, ne apără, ne dă putere în fața vrăjmașului, ne vindecă, ne
mântuiește...
Pentru că în Hristos totul se transformă, capătă cu totul alt sens: crucea nu mai este pedeapsă, devine iertare; jertfa
nu mai este moarte, ci viață. Este semnul biruinței, iar cel ce-l folosește devine învingător și mărturisitor. Nu pentru că
merităm acest lucru, ci "pentru că El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru că noi fiind morți fără de păcate,
să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui, noi ne-am vindecat" (1 Petru 2,24).
"Cel mai frumos și mai convingător discurs despre dragoste este îmbrățișarea" spunea Pr. Dumitru Stăniloae și vă rog să
priviți către Sfânta Cruce cu gândul că Hristos ne îmbrățișează, nu ne alungă; ne iartă, nu ne judecă. Și tot El - pentru cei care
s-au rușinat - va sta înaintea scaunului de judecată și va arăta mâinile și coasta Sa Tatălui spunând "și pentru ei M-am jertfit"!!!
Acum să ne rugăm ca "Hristos să Se sălășluiască, prin credință, în inimile noastre, înrădăcinați și întemeiați fiind în iubire,
ca să putem înțelege împreună cu toți sfinții care este lărgimea și lungimea și înălțimea și adâncimea. Și să cunoașteți iubirea
lui Hristos cea mai presus de cunoștință, ca să vă umpleți de toată plinătatea lui Dumnezeu." (Efes. 3, 17-19). Amin.
Arhim. Siluan Vișan - www.crestinortodox.ro
Lepădarea de sine, ne învaţă Sf.Ioan Gură de Aur, duce nemijlocit la luarea crucii, „deoarece orice arătare a adâncului
inimii stârneşte opoziţia celor de la suprafaţă şi deşertăciunea vieţii, moştenite de la părinţi (1 Petru 1, 12)“. Sfântul Ioan arată
că tocmai de aceea iubim pe Dumnezeu prin Hristos, deoarece prin El, şi nu prin Lege am avut privilegiul cunoaşterii lui
Dumnezeu. Atunci când se subliniază răstignirea omului celui vechi, crucea este ca o purificare; nu mai putem primi al doilea
botez, aşa cum Hristos nu mai poate fi răstignit a doua oară. Crucea nu mai este motiv de doliu şi de posturi, ci de veselie şi
bucurie: „Oare nu crucea a distrus păcatul şi a curăţat tot pământul reparând adversitatea veche; a deschis porţile cerului; a
aşezat iubirea în locul urii; a readus pe om în cer; a făcut ca firea umană să stea de-a dreapta tronului ceresc şi a umplut pe
fiii lui Adam de nenumărate binefaceri? Deci nu este un motiv de lacrimi şi tristeţe, ci de cele mai alese bucurii, cum spune
Pavel: «Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât numai în Crucea Domnului nostru Iisus Hristos prin care lumea este răstignită
pentru mine şi eu pentru lume» (Galateni 6, 14). Dacă crucea e o chemare la bucurie şi laudă nu putem spune că e motiv de jale,
căci suspinul este nu pentru cruce, ci pentru păcatele noastre. Iată pentru ce postim!“
La fiecare slujbă mărturisim „toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm“, venind în întâmpinarea acestei chemări
dumnezeieşti, împlinind acest rost suprem: urmarea lui Hristos prin lepădarea de sine.
Pr. conf. dr. Gheorghe Holbea - www.crestinortodox.ro
"Dacă vezi un sărac, nu îndemna pe altul să-l miluiască, că e ca și cum ai găsi un bulgăre de aur și ai zice altuia: Ia-l tu." Sf.Ioan Gură de Aur

În Biserica primelor secole creştine, scopul principal al Postului Mare era să pregătească pe catehumeni (nou convertiŃii), pentru
primirea Botezului, a Mirungerii şi a Sfintei Euharistii în noaptea Sfintelor Paşti. Pentru noi însă, "Postul este întoarcerea noastră anuală

la propriul nostru botez, pe când Paştele este pregătirea noastră printr-un efort încet şi susŃinut pentru a realiza, la sfârşit, propria
(părintele Alexander Schmemann)
noastră "trecere" sau "pascha" (paşte) către viaŃa cea nouă în Hristos".
Injumătăţirea Postului Mare cade întotdeauna în ziua de miercuri a săptămânii a patra, în miercurea de după Duminica Sfintei Cruci. “Dacă până acum
centrul atenţiei noastre erau propriile patimi și răutăţi, accentul trece acum de la pocăinţa și ostenelile noastre la faptele ce s-au făcut "pentru noi și pentru a
noastră mântuire”, pentru că Domnul se îndreaptă către Răstignirea Sa.” (părintele Alexander Schmemann).
www.crestinortodox.ro

18 martie - Sf.Chiril al Ierusalimului (+ 386) - A fost unul din cei mai de seamă participanți ai celui de-al II-lea Sinod
Ecumenic(Constantinopol 381). Cunoscut și datorită celor 24 Cateheze adresate catehumenilor, în anul 348 în Biserica
Sf.Mormânt, ca pregătire pentru primirea tainei Sf.Botez. Catehezele 1 - 18 au fost rostite în perioada Postului Mare în
vederea pregătirii catehumenilor, care urmau să primeasca botezul de Sf. Pasti, iar celelalte 5 cateheze, numite cateheze
mistagogice (de explicare a Tainei Sf.Botez), au fost adresate în Săptămâna Luminată neofiŃilor (nou botezaŃilor). ImportanŃa
acestor cateheze rezidă în faptul că ele ne dezvăluie practica instruirii și a iniŃierii în învăŃătura creștină în sec. al IV-lea.

Sfinta Taină a Botezului în łara Sfântă în secolul al IV-lea (după Catehezele Sf.Chiril și Jurnalul pelerinei Egeria)
Cei ce doreau să devină creştini se înscriau pe listele catehumenilor şi treceau printr-o perioadă de învăţătură şi
examene ce se putea întinde până la trei ani. În al treilea an de catehumenat, la începutul Postului Mare avea loc
examenul de admitere la Botez. Cel care trecea acest examen devenea "fotizomen", adică "adus spre luminare",
ultima fază a catehumenatului. După primele cinci săptămâni ale Postului Mare, candidatul primea Simbolul de
credinţă, pe care îl rostea în sâmbăta Floriilor. Timpul săvârşirii Botezului era Sâmbăta Mare, în noaptea
Învierii. Sâmbătă seara, în Anastasis (locul unde Mântuitorul a înviat), se săvârşea Privegherea, în timpul căreia erau
aprinse mulţime de lumânări de la candela care arde neîncetat la Sf.Mormânt. Botezul propriu-zis al fotizomenilor
avea loc în Martyrium (Biserica mare), în timpul citirii celor 12 Paremii vechi-testamentare. Ritualul baptismal începea în
pridvorul baptisteriului, în cadrul complexului arhitectonic de la Sf.Mormânt, în partea de sud-vest a curţii interioare care
despărţea Basilica de Anastasis. Baptisteriul era alcătuit dintr-un hol şi bazinul propriu-zis : "Aţi fost aşezaţi cu faţa la apus şi
aţi ascultat lepădările; apoi vi s-a poruncit să întindeţi mâna şi v-aţi lepădat de Satana, ca şi cum era de faţă: "Mă lepăd de tine,
Satano!", "Şi de toate lucrurile tale", "Şi de toată trufia", "Şi de toată slujirea ta". Prin lepădarea de cel rău, omul se putea
întoarce cu faţa către răsărit, simbol al întoarcerii sale către Dumnezeu. Îndreptat către răsărit, candidatul rostea o scurtă
mărturisire de credinţă (Crezul): "Atunci ţi s-a poruncit să spui: Cred în Tatăl şi în Fiul şi în Sfântul Duh şi în botezul
pocăinţei…”. Toate acestea se petreceau în pridvor, după care se intra în baptisteriu, numit de Sf.Chiril "Sfânta Sfintelor".
Ritualul de administrare a Sfintei Taine a Botezului în Biserica Palestinei din secolul al IV-lea includea şi o ungere
prebaptismală: "Apoi, aşa dezbrăcaţi, aţi fost unşi cu untdelemn sfinţit din creştetul capului până la picioare. Astfel aţi ajuns
părtaşi măslinului celui bun, ai lui Iisus Hristos". Botezarea propriu-zisă se săvârşea în baptisteriu, prin întreită cufundare, în
numele Sfintei Treimi, în urma mărturisirii credinţei. Abia din secolul al IV-lea cele trei afundări în apă au fost interpretate ca
simbol al celor trei zile petrecute de Hristos în Mormânt. Ritualul continua cu ungerea postbaptismală cu mir, la frunte şi la
celelalte simţuri. Cei botezaţi şi îmbrăcaţi în Hristos erau numiţi "unşi", însuşi numele de Hristos (hrizo=Unsul) însemnând
aceasta. Urma deplasarea celor nou-botezaţi împreună cu episcopul din curtea interioară până în Anastasis. În procesiune,
se mergea către Martyrium, pentru a participa împreună la Liturghia Euharistică din Noaptea Învierii. La această slujbă, noubotezaţii rosteau pentru prima dată rugăciunea "Tatăl nostru", arătând că doar după baia naşterii celei de-a doua ne putem
adresa lui Dumnezeu ca unui Tată. Iniţierea creştină la Ierusalim în secolul al IV-lea nu se încheia cu Botezul. În zilele de după
Sfintele Paşti, după Sf.Liturghie din Martyrium, credincioşii mergeau în Anastasis pentru a li se explica semnificaţia
ritualului pe care l-au trăit personal în noaptea de Înviere.
http://ziarullumina.ro

INVITAłIE: Suntem invitaŃi la Sf.Maslu de obște astăzi, 15 Martie 2015, orele 17.00, la parohia Sf.Haralambie Bellu
(str.Ȋmpăratul Traian)
și
Duminică, 22 Martie 2015, orele 17.00, la parohia Sf.Cuv.Parascheva.
Programul săptămânii 15 martie – 22 martie 2015
Duminică
Duminică
Duminică
Luni
Marţi
Miercuri
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică
Duminică

Ziua
15 martie
15 martie
15 martie
16 martie
17 martie
18 martie
20 martie
20 martie
21 martie
21 martie
22 martie
22 martie
22 martie

ORA
8 - 12
16 - 17
17 - 19
17 - 18
8 - 12
8 - 12
17 - 18
8 - 11
17 - 18
8 - 12
16 - 17
17 - 19

Slujbe
- Sf. Liturghie (Duminica Sf.Cruci ) – Pr.Ticu
- Paraclisul Maicii Domnului
- Sf.MASLU de obște la parohia Sf.Haralambie Bellu (Str.Ȋmp.Traian)
- Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu
Program administrativ (zi liberă)
- Liturghia Darurilor și sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu
- Liturghia Darurilor și Taina Sf. MASLU – Pr.Ticu
- Slujba acatistului – Pr.Ticu
- Sf. Liturghie și pomenirea celor adormiţi – Pr.Ticu
- Vecernia duminicii a IV-a din Post – Pr.Dragoș
- Sf. Liturghie (Vindecarea fiului lunatic ) – Pr.Dragoș
- Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Dragoș
- Sf.MASLU de obște la parohia Sf.Cuv Parascheva (Pr.Ion Roșu)

