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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)
Dumnezeu şi omul, Tatăl şi copilul întru continuu dialog, o împreună lucrare spre
mântuirea copilului Său. Viaţa este o cale, viaţă în şi cu Hristos este Calea cea adevărată.
Iubeşte-Ńi crucea ta
Însăşi existenţa este o conlucrare cu Dumnezeu. Iar această cale se rezumă la o aşteptare
din partea Lui Dumnezeu spre a ne decide definitiv dacă vrem să fim cu El sau nu; iar noi
Iubeşte-ţi crucea ta şi-o poartă,
prin ceea ce facem, prin ceea ce gândim, prin tot comportamentul nostru înaintăm.
oricât de aspră ţi-ar părea,
Viaţa îşi are traiectorie orizontală, ne mişcăm continuu pe orizontală. În acelaşi
căci şi cea mai amară soartă
timp, Harul are o traiectorie total opusă: de sus în jos, pe verticală! Harul se pogoară de
cândva ţi-o îndulceşti cu ea.
sus de la Părintele Luminii, după cum spune Sf. Ap. Iacov în Epistola sa. Astfel, când
întâlneşte sufletul omului, are loc prima răscruce în viaţa noastră! Tendinţa noastră de a fi
Când va veni singurătatea
pământeşti (orizontală) se întâlneşte cu Harul ce se pogoară la noi (verticală) şi începe o
şi prea din greu ţi-o vei purta
frământare (+) adesea dureroasă între a urma calea noastră şi a urma calea Lui… începem
ca de-al soţiei sân prea-dulce
să ne simţim la răscruce de drumuri. Dar nu este o răscruce de drumuri, ci întâlnirea cu
lipeşte-te de crucea ta.
Harul lui Dumnezeu; o simţim ca răscruce pentru că suntem înclinaţi să facem voia
Când, cu puterile sleite,
noastră, ne este greu să facem voia Domnului. Îmi aduc aminte de cuvântul Pr. Galeriu:
nici s-o târăşti n-ai mai putea,
“Crucea este locul întâlnirii dintre Dumnezeu şi om”.
prin
cele mai fierbinţi ispite,
Aşadar, însăşi viaţa este o cruce atunci când vrei să fii cu El, o cruce între lumea
mergi apărat de cruce ta.
ta şi starea în care eşti chemat să trăieşti cu adevărat! Aşa am înţeles eu cuvântul Lui:
“cel ce voieşte să-şi ia crucea să şi să-Mi urmeze…”. Dar aceasta nu ar fi fost posibil dacă
Când se va năpusti furtuna,
nu aveam libertatea de a alege. El doreşte că toţi să ne înălţăm prin Harul Duhului Sfânt şi
şi nici un scut nu vei avea,
astfel toţi am fi fost obligaţi să urmăm Harului înălţându-ne dacă nu am fi fost liberi să
cu-ncredere, întotdeauna,
alegem. Mai mult decât atât, numai libertatea pune în valoare gestul tău, dorinţa ta…
te-adăposteşti sub crucea ta.
De multe ori am auzit spunându-se: “Doamne, am păcătuit! Cum să nu mai
păcătuiesc...”? Ne plângem că suntem păcătoşi. Însă mă întreb de multe ori: “Ce ne-am
Prăpăstii când o să te-afunde
face fără păcatele acestea?”… Ispita şi păcatul săvârşit sunt singura cale de a ne
şi nici un pod nu vei avea,
cunoaşte cel mai bine! Este posibilitatea de a-ţi vedea “punctele slabe” ale sufletului,
ea peste ele-ţi va fi punte,
este şansa de a te cunoaşte cu adevărat şi a te “antrena” în lupta cu ispita păcatului.
şi-ai să le treci pe crucea ta.
Nu aş vrea să fiu înţeles greşit, nu spun că trebuie să păcătuieşti pentru a te cunoaşte; şi nu
Iar când vei merge spre cunună,
aş vrea să rămânem în deznădejdea adusă de cădere, ci să luăm aminte la cădere pentru
Hristos ieşi-va-n calea ta,
a ne îndrepta! Aşa cum ca şi copiii mici întâi am mers de-a buşilea, apoi încet-încet nespunându-ţi: "Bine, slugă bună!",
am ridicat în picioare şi am început să mergem, dar la fiecare căzătură ne-am ridicat şi am
şi-n schimbul crucii ţi-o va da.
continuat să păşim, tot aşa şi în viaţa duhovnicească, căderea nu înseamnă că nu pot
merge, ci că trebuie să continui a încerca…
Traian Dorz - www.resursecrestine.ro
Din cădere în cădere, voi învăţa să fiu smerit pentru că mă simt ocrotit, iar cel ce mă
ocroteşte are încredere în mine că voi reuşi… Binecuvântarea Lui mă acoperă în toţi paşii
vieţii mele, iar smerenia mă învaţă să mă ridic, deoarece “smerenia este roada cunoştinţei, iar cunoştinţa este roada ispitelor” (Sf.
Petru Damaschin). Din păcate, cel mai adesea deznădăjduim, rămânem în deznădejde fără să ne ridicăm ochii către El. Dar nu aşa
ne vom câştiga sufletul, ci ridicându-ne ochii sufletului şi îngenunchind inima în faţa Lui vom simţi iertarea mântuitoare, “căci
precum molia roade haina sic aria lemnul, tot aşa întristarea mănâncă sufletul omului” (Sf. Ioan Casian).
Este nevoie de încercări multe, dacă vrei poţi să rămâi rob patimilor, şi iarăşi dacă vrei poţi să fii liber în Hristos. Numai
în Hristos omul este liber şi stăpân pe sine însuşi. Să ne ruşinăm de păcat şi să mărturisim pe Hristos, nu invers.
Cu toţii am simţit că lupta-i crâncenă, dar dacă n-ar fi libertatea, omul n-ar putea înclina spre bine!
Arhim. Siluan Vișan - www.crestinortodox.ro/

„Doamne, armă asupra diavolului Crucea Ta o ai dat nouă, că se îngrozeşte şi se cutremură, nesuferind a căuta
spre puterea ei, că morţii a sculat şi moartea o a surpat, pentru aceasta ne închinăm Îngropării Tale şi Învierii“

Tema Sfintei Cruci a Duminicii a III-a din Post nu este dezvoltată aşa cum ne-am aştepta, în termeni de suferinţă, ci în
termeni de biruinţă şi de bucurie. Mai mult decât atât, cântările temă (irmoasele) ale Canonului Duminicii sunt luate din slujba
pascală – “Ziua Învierii” . O dată cu Înjumătăţirea Postului de către Sf.Cruce tonul slujbelor se schimbă. Dacă de-a lungul primei
părţi a Postului ostenelile noastre ţinteau la propria noastră curăţire, acum suntem făcuţi să înţelegem că această curăţire
nu reprezintă o finalitate în sine, ci ea trebuie să ne conducă la contemplarea, înţelegerea şi improprierea tainei Crucii şi a
Învierii. Sensul nevoinţelor noastre ni se descoperă acum ca o participare la această taină, o urmare reală a lui Hristos.
Din Duminica Sfintei Cruci, taina suferinţei lui Hristos, a Crucii şi a Morţii Sale, sunt acelea ce devin central slujbelor
Postului. Devin “urcuşul spre Ierusalim” (Al.Schmemann, Postul cel mare, Ed.Univers Enciclopedic, 1995, p.82, 85, 91)
Psaltirea şi Postul Mare. Psaltirea este cea mai cunoscută şi mai citită dintre cărţile canonice ale Vechiului Testament.
Dacă în timpul anului Psaltirea este citită în întregime o dată pe săptămână în cadrul slujbelor, în timpul Postului Mare se citeşte
de două ori într-o săptămână. Psalmii exprimă frământările interioare, dar şi aspiraţiile de mai bine ale omului, astfel încât
Psaltirea devine cartea fiecărui suflet „necăjit şi dosădit“, aşa după cum frumos glăsuieşte o veche vorbă românească. De aceea,
orice creştin trebuie să recurgă la acest balsam pentru suflet, mai ales în clipele mai grele ale vieţii, la vreme de încercări, ispite,
boli şi nelinişti. Sf.Vasile cel Mare, referindu-se la folosul Psaltirii, spunea: „…psalmul este liniştirea sufletului, dătător de pace,
căci el potoleşte cugetele furtunoase şi învăluitoare, liman împotriva demonilor“. Ispitele la citirea Psaltirii sunt de fapt
încercările demonilor de a ne depărta de această mântuitoare îndeletnicire, căci ei se tem de puterea dumnezeiască ascunsă tainic
în psalmi. Unii credincioşi abandonează citirea Psaltirii tocmai din cauza aceasta. Se tem de ispitele care-i încolţesc. Părintele
Cleopa de la Sihăstria ne îndemna în astfel de împrejurări să nu renunţăm, ci să ne zidim duhovniceşte cu mai mult post, smerenie
şi rugăciune. Sfinţii Părinţi spun că Psaltirea, unită cu postul şi smerenia, este cea mai puternică armă împotriva diavolilor. Aşadar,
ne învaţă părinţii duhovniceşti că la citirea Psaltirii trebuie să avem multă curăţie sufletească şi trupească, căci nu primează
cantitatea (numărul de psalmi), ci calitatea, adică trăire intensă şi simţire profundă în smerenie. Arhim. Mihail Daniliuc - www.doxologia.ro
Pocăinţa nu este descurajare, ci aşteptare ardentă: nu sentimentul că te afli într-un impas, ci că ai găsit o ieşire; nu de
ură de sine, ci de afirmare a adevăratului eu, cel după Chipul lui Dumnezeu. Căinţa nu însemnă privirea în jos la imperfecţiunile
proprii, ci în sus, spre iubirea lui Dumnezeu; nu în urmă cu reproş, ci înainte cu încredere. Să priveşti nu ceea ce n-ai reuşit să
fii, ci ceea ce poţi încă deveni cu harul lui Hristos. (Episcop Kallistos Ware, Împărăţia lăuntrică, Ed.Christiana, 1996, p. 4849)
Crucea celor trei olteni din curtea bisericii Mărţişor se afla în 1933 pe proprietatea actuală de pe str.Mărţişor 35
colţ cu Intr.Secarei nr.1. Am descoperit aceasta dintr-un plan de situaţie (pus la dispoziţie de fam.Vasilica şi Ovidiu
Cojocaru de pe Intr.Secarei nr.6), întocmit în 1933 de Ing.P.Dimitrievici, în care se vede că strada Fundătura Mărţişor
(actuala Intrarea Secarei) era flancată de proprietăţile doamnei Maria Dumitru Voicu Bucur (stânga) şi a domnului Anghel
Constantin Ioan (dreapta), care parcelaseră proprietăţile, în vederea vinderii acestora ca locuri de case (Total 19 loturi). Pe
locul primei parcele de la stradă (Prelungirea Mărţişor) a doamnei Maria Dumitru Voicu Bucur se observă locul fântânii ce
avea rezervată o suprafaţă de 9,8 mp (3,5m /2,8m), conform planului de parcelare.

N.B. Peste drum, pe strada Simigiului a existat până prin 2014 şi casa lui Ion Simigiu, pe locul căreia există azi o vilă.

AnunŃ: Duminică 10 aprilie 2016, orele 17.00 , Maslu de obşte la parohia Sf.Parascheva (Pr.Ioan Roşu).
Programul săptămânii 3 aprilie 2016 – 10 aprilie 2016
Duminică
Duminică
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică

Ziua
03 aprilie
03 aprilie
04 aprilie
05 aprilie
06 aprilie
07 aprilie
08 aprilie
08 aprilie
09 aprilie
09 aprilie
10 aprilie
10 aprilie

ORA
8 - 12
17 – 19
17 - 18
8 – 11

-

Slujbe
Sf. Liturghie (a Sfintei Cruci) – Pr.Dragoş
Sf.MASLU la parohia Sf.Haralambie Bellu (str.Împăratul Traian 33)
Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş
- Program administrativ (zi liberă)
Liturghia Darurilor şi Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoş

8 - 12
17 - 18
8 - 11
17 - 18
8 - 12
17 – 19

-

Liturghia Darurilor şi Sf.MASLU – Pr.Dragoş
Slujba acatistului - Pr.Dragoş
Sfânta Liturghie și pomenirea celor adormiţi - Pr.Dragoş
Vecernia duminicii a IV-a din Post – Pr.Ticu
Sf. Liturghie (a Sf.Ioan Scărarul) – Pr.Ticu
Sf.MASLU la parohia Sf.Parascheva (str. Soldat Mincă Dumitru 27 )

