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"Înainte de Paşti cu şase zile, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe care îl înviase din morţi. Şi I-au făcut acolo
cină şi Marta slujea. Iar Lazăr era unul dintre cei ce şedeau cu El la masă. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat,
de mare preţ, a uns picioarele lui Iisus şi le-a şters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mireasma mirului. Dar Iuda
Iscarioteanul, unul dintre ucenicii Lui, care avea să-L vândă, a zis: Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei sute de
dinari şi să-i fi dat săracilor? Însă el a zis aceasta nu pentru că îi era grijă de săraci, ci pentru că era fur şi, având punga,
lua din ce se punea în ea. A zis, deci, Iisus: Las-o, că pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat. Că pe săraci totdeauna îi
aveţi cu voi, dar pe Mine nu mă aveţi totdeauna. Deci mulţime mare de iudei au aflat că este acolo şi au venit nu numai
pentru Iisus, ci să vadă şi pe Lazăr, pe care-l înviase din morţi. Şi s-au sfătuit arhiereii ca şi pe Lazăr să-l omoare, căci,
din pricina lui, mulţi dintre iudei mergeau şi credeau în Iisus. A doua zi, mulţimea cea mare, care se adunase la
sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, a luat ramuri de finic şi a ieşit întru întâmpinarea Lui şi striga: Osana!
Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, Împăratul lui Israel! Şi Iisus, găsind un asin tânăr, a şezut pe el,
precum este scris: "Nu te teme, fiica Sionului! Iată, Împăratul tău vine şezând pe mânzul asinei". Acestea nu le-au înţeles
ucenicii Lui la început, dar, când S-a preaslăvit Iisus, atunci şi-au adus aminte că acestea erau scrise pentru Dânsul şi că ei
I le-au făcut Lui. Aşadar, dădea mărturie mulţimea care era cu El când l-a strigat pe Lazăr din mormânt şi l-a înviat din
morţi. De aceea L-a şi întâmpinat mulţimea, pentru că auzise că El a făcut minunea aceasta." (Ioan 12, 1-18)
Să-L întâmpinăm pe Domnul la intrarea în Ierusalimul din sufletul nostru
Iubiți credincioși,
La intrarea în Ierusalim a Domnul Hristos au fost și oameni pătimași şi oameni răi şi oameni împotrivitori şi oameni care
şi-au arătat nemulţumirile, aceia însă s-au acoperit cumva şi au rămas cei bucuroși de Domnul Hristos, între care suntem şi
noi, care astăzi prăznuim Intrarea cu biruință în Ierusalim a Domnului Hristos şi zicem cu Biserica:
"Învierea cea de obşte-învierea cea de apoi, când vor învia toţi mai înainte de patima Ta încredinţând-o, pe Lazăr din morţi
l-ai sculat". Deci Lazăr a înviat din morţi ca să se dovedească Învierea cea de obşte, învierea tuturor. "Pentru aceasta şi noi,
semnele biruinţei purtând, - semnele biruinţei sunt crengile cu viaţă în ele - Ţie, Biruitorului morţii strigăm: - Te ştim ca
biruitor al morţii pentru că ai înviat pe Lazăr, pe fiica lui lair şi pe fiul văduvei din Nain - Osana Celui dintru înălţime! Bine
eşti cuvântat Cel ce vii intru numele Domnului!"
Dacă e vorba numai de prăznuire, cu asta ne-am împlinit datoria, dar nu e vorba numai de prăznuire, ci e vorba şi de
cercetare. Adică, prima întrebare în legătură cu aceasta ar fi: Noi cum Îl întâmpinăm pe Domnul Hristos? Avem noi dorinţa
de a aduce preamărire? Simţim în sufletul nostru o pornire spre preamărirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos? O
facem aceasta numai din ritual sau o facem pentru că n-am putea să n-o facem când ştim despre cele ce le-a făcut
Domnul Hristos la Intrarea în Ierusalim?
Şi încă o cercetare. Aşa cum Domnul Hristos a intrat în Ierusalim, tot aşa intră şi în sufletele noastre, mai ales atunci când
ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Mântuitorului. Avem noi stări sufleteşti ca cele ale acelora care au zis: "Osana întru
cei de sus! Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului!" sau avem stări de împotrivire. E bine să ne
cercetăm pe noi înşine cum stăm în faţa Domnului Hristos care vine la noi, care vine către noi. Îl primim cu iubire, cu
credinţă, cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste?
Îl primim pe Domnul Iisus Hristos cu bucuria omului care ştie că a venit Acela care aduce cu El binecuvântarea, care
aduce cu El bucuria, care aduce cu El curajul, care aduce cu El iertarea păcatelor, ca daruri ale Învierii sau suntem
nemulţumiţi? Şi dacă cumva suntem nemulţumiţi, atunci Îl auzim pe Domnul Hristos spunându-ne şi nouă cum i-a spus
Ierusalimului sau celor din Ierusalim: "Ierusalime, lerusalime, care ucizi pe prooroci şi cu pietre omori pe cei trimişi la tine,
de câte ori voit-am să adun pe fiii tăi, cum adună găina puii săi sub aripi, dar nu aţi vrut. Pentru aceasta vi se lasă casa
pustie, iar pe Mine nu Mă veţi mai vedea până ce veţi zice: Bine este cuvântat Cel ce vine intru numele Domnului" (Mt. 23,
37- 39). Cuvintele acestea le găsim în două locuri în Sfânta Evanghelie: în Sfânta Evanghelie de la Matei, în capitolul 23, la
sfârşit, şi în Sfânta Evanghelie de la Luca, în capitolul 13, la sfârşit.
Noi suntem între cei ce zicem: "Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului!", între cei ce zicem împreună cu
pruncii:
"Osana intru cei de sus, Osana intru cei din înălţime". Şi anume, la fiecare Sfântă Liturghie spunem cuvintele: "Sfânt,
sfânt, sfânte Domnul Savaot! Plin este cerul şi pământul de mărirea Ta. Osana intru cei de sus! Bine este cuvântat Cel ce
vine întru numele Domnului!". Nu se poate Liturghie fără cuvintele acestea, ceea ce înseamnă că la fiecare Sfântă Liturghie
noi pomenim şi Intrarea în Ierusalim a Domnului Hristos.
Să ne deschidem sufletele, să-I facem loc Mântuitorului nostru, să Îl primim în inima noastră, să-L ţinem în
conştiinţa noastră, în simţirea noastră şi atunci va fi cu noi bucuria pe care au avut-o cei din Ierusalim, care L-au primit pe
Domnul Hristos şi care s-au lăsat conduşi, ajutaţi şi mângâiaţi de Cel ce a venit să mântuiască sufletele noastre. Amin!
Arhim. Teofil Părăian – ”Credința lucrătoare prin iubire – predici la duminicile de peste an”, editura Agaton, 2009

Postirea în săptămȃna Pătimirilor

În Săptămâna Sfintelor Patimi Sfinţii Părinţi poruncesc să postim gustând numai pâine, sare, legume şi apă. Se dezleagă la
untdelemn şi vin numai în Sfânta şi Marea Joi. În Vinerea Mare, dacă sănătatea îngăduie, nu se va gusta nimic până seara.
Cei care nu au postit până acum este bine să postească cel puţin în această ultimă săptămână, să se spovedească. Să
se postească și cu privirea, evitând să se mai uite la televizor, să amâne sărbătorirea zilelor onomastice sau de naștere, să nu
participe la distracţii, (nu poţi să te distrezi și să calci rânduiala postului atunci când Hristos se îndreaptă spre Golgota, ducânduȘi Crucea pentru păcatele noastre). Să murim și noi puţin cu Hristos, ca să înviem și noi împreună cu El.
Să călătorim împreună cu Domnul prin Postul mare spre Înviere. Sfaturi pentru Săptămâna Pătimirilor:

- Ȋmpărtășirea se mai poate face în cadrul Sfintelor Liturghii din Joia Mare, Sâmbăta Mare și noaptea Sf.Paști și nu înainte sau
după acestea; doar bolnavii și copiii mici se împărtășesc în afara Liturghiei;
- Nu este suficientă doar postirea. Fără participarea la slujbele Postului şi la Sf.Liturghie postul este doar o dietă;
- În Vinerea Mare nu se împărtășește (excepţie fac doar copiii și bolnavii grav), fiind zi aliturgică (fără Liturghie) și de ajunare;
- În Sâmbăta Mare nu se mai spovedește (vremea de pocăinţă a încetat), însă cei mărturisiţi se pot împărtăși la Liturghie;
- Să participăm cel puţin la Deniile din Joia Mare (Cina cea de Taină, Prinderea, Răstignirea) și Vinerea mare (Prohodul);
- În noaptea Sf.Paști să participăm și la Sf.Liturghie, nu doar la primirea Sfintei Lumini.
Chirurgie sufletească pentru săptămȃna Pătimirilor
Ierom. Hrisostom Filipescu
Te-ai accidentat? Vindecă rana și mergi mai departe! Ceea ce alege omul, fie rău sau bine, îl va urma. Viața este nedreaptă doar
dacă rămâi jos. Sus! Ridică-te! Nu îți mai plânge de milă! Fii observator și nu judecător! E viața ta! Petele se scot cu detergent, iar
necazurile cu gânduri bune, cu rugăciune. Alege un drum și mergi pe el. Poți deveni mai bun, mai frumos, mai puternic. Pietrele pe
care le aruncă alții în tine, strânge-le cu dragoste, pot deveni oricând temelia unei cetăți frumoase .
Aşadar, suflete, nu numai să nu faci o nedreptate, dar nici măcar să nu te îndulceşti în mintea ta cu gânduri întunecate. Pentru că prima
haină a faptei este intenţia. Iar dacă vorbim despre o faptă rea consumată, să nu te răzbuni! Răzbunarea te face egalul adversarului, iar
iertarea te face superior lui pentru că aduce îndreptarea celuilalt. Răzbunarea ţine rana deschisă , care s-ar vindeca şi s-ar închide
dacă am elibera răul şi am schimba chimia sufletului. Şterge datoriile interioare. Binele lărgeşte inima, pe când răul o micşorează.
Iertarea este o călătorie spre eliberare care te eliberează de furie, resentimente, amărăciune, precum şi de toate modelele comportamentale
autodistructive care însoţesc aceste sentimente. Procesul iertării funcţionează în cazul oricărei persoane și a oricărei probleme! Prima
persoană pe care iertarea o schimbă este chiar persoana care iartă. Dacă cineva iartă, se maturizează ca persoană, fiind capabilă de
curaj, iubire şi preocupare pentru cei din jur. Tensiune între dreptate şi milă, între compasiune şi reconciliere.
Să căutăm şi să urmăm binele. E atât de frumoasă liniștea! Fiecare clipă din viaţa noastră este un timp pe care Dumnezeu doreşte
să-l petreacă alături de noi. Dumnezeu nu întoarce spatele nimănui, ci doreşte să rămână în casa inimii fiecăruia dintre noi. Astăzi în
casa inimii Tale vreau să rămân, zice Domnul! Ne mai dorim noi, oare să deschidem ca să intre în noi un pic de Doamne?!… Cât de mult
ne iartă Dumnezeu și cât de puțin iertăm noi celor din jur. Hristos S-a răstignit și pentru mine, și pentru tine, și pentru el, și pentru ea. Pe
toți caută să-i mântuiască. Și mai curge sânge pe cruce, și o mamă mai varsă o lacrimă fierbinte la picioarele crucii. Atât de mult ne
iubește și ne vrea Acasă, încât Mântuitorul Iisus Hristos dacă pierde un singur suflet, nici îngerii nu-I sunt consolare…

Din istoria parohiei Mărţişor :
Dacă la 01.07.1943 s-a pus piatra de temelie a Bisericii, în Miercurea Mare din anul 1944 s-a început slujba în biserica
care la acea vreme nu avea nici uși și nici ferestre – ci doar obloane (Procesul Verbal 24 / 27.02.1944).
La 4 aprilie 1944 a avut loc primul mare bombardament asupra Bucureştilor. La parohia Cărămidarii de Jos au pierit circa
140 – 150 de persoane, dintre care 75 au fost înmormânate în cimitirul cu acelaşi nume. Al doilea bombardament, de data
aceasta şi cu bombe incendiare, a avut loc la 15 aprilie 1944 ce a ucis 39 de oameni din parohia Mărţişor, iar în tot
Bucureștiul 2.942 de suflete .
( Constantin Giurescu, Istoria Bucureştilor, 2009, pag.420).
Programul săptămânii 9 aprilie – 16 aprilie 2017
Duminică
9 aprilie
8 - 12
- Sf. Liturghie (Floriile) – Pr.Dragoş
Luni
10 aprilie
17 - 19
- Denie ( pomenirea celor zece fecioare )
Marți
11 aprilie
17 - 19
- Denie ( pomenirea femeii păcătoase)
Miercuri
12 aprilie
8 – 11
- Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoş
Miercuri
12 aprilie
17 - 19
- Denie ( pomenirea spălării picioarelor)
Joi
13 aprilie
8.30 – 11
- Vecernia unită cu Liturghia Sf.Vasile - Pr.Dragoş
Joi
13 aprilie
17 - 20
- Denia celor 12 Evanghelii
Vineri
14 aprilie
12 – 13
- Vecernia cu Scoaterea Sfântului Epitaf - Pr.Dragoş
Vineri
14 aprilie
17 - 20
- Denia Prohodului
Sâmbătă
15 aprilie
8 - 11
- Ceasurile şi Sf.Liturghie a Sf.Vasile - Pr.Dragoş
Duminică
16 aprilie
0 – 3.30
Liturghia Sfintelor Paşti
Duminică
16 aprilie
12 - 13
- “A doua Înviere” (Vecernia Paştilor)
ANUNŢ: Mulţumim persoanelor care au ajutat biserica noastră prin completarea formularului 230, de direcţionare a 2%
din impozitul din salariile şi pensiile anului fiscal 2016. Cei care mai doresc să ajute – inclusiv pensionarii – pot completa pe
loc formularul 230 (la Sf.Altar) cu datele personale (Nume, prenume, adresă, CNP).
De depunere ne ocupăm noi. Termenul limită este 25 mai 2017. Încă mai puteţi face o faptă bună. Dumnezeu să vă
primească jertfa şi să vă ocrotească!

