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„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 team 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)
Ceea ce trebuie remarcat și reținut din descrierea momentului întâlnirii lui Hristos cu viitorii lui Apostoli este aceea că atât
entuziasmul lui Andrei cât și reținerea lui Natanael sunt moduri de întâmpinare a lui Dumnezeu. Că nu-i regulă de bază ca
pe Iisus Hristos să-L primești cu aplauze. Că îndoiala cinstită e mai de preț decât acceptarea entuziastă și că, în general,
Dumnezeu are timp ca să stea de vorbă cu noi pentru ca să-și limpezească dragostea Sa în fiecare din noi. De fapt, pentru omul
modern, începutul Postului îl pune mereu în aceasta alegere: îl accept pe Dumnezeu doar că aşa-i mersul istoriei
neamului meu sau și pentru că nu pot trăi fără El? Personal cred că una dintre cele mai simpliste percepții asupra
creștinismului este reducerea sa la „tradiția de familie“. Sunt ortodox și iubesc ortodoxia nu doar pentru că moșii și strămoșii mei
sunt creștin ortodocși ci pentru că analizând oferta de mântuire pe care ceilalţi mi-o propun cea mai apropiată sufletului meu
este Ortodoxia. Aceasta presupune să caut să-mi descopăr conținuturile credinţei, să nu iau de bune toate scornelile cu pretenții
de tradiție, să nu confund creștinismul viu cu anchilozările duhovnicești, să nu dau lui Dumnezeu ovațiile Cezarului iar
Cezarului închinăciunile lui Dumnezeu.
Aici se descoperă duhovnicia unui om. În modul în care se bucură de Dumnezeu. În calitatea relației sale cu Dumnezeu.
Tot mai des aud dinspre oameni religioși cum că ar trebui să acceptăm toate scornelile despre energii, despre aure de tot felul,
despre tot soiul de diete fals spirituale. Ba unora dacă-ți permiți să le spui că înainte de a citi marile minciuni media despre Maria
Magdalena și diferite Coduri - că avem inflație de literatură fals spirituală pe piaţă - ar trebui să mai pună mâna pe Scriptură și
să-și plinească de acolo informația primară, că Osho nu-i mai mare decât Ioan Gură de Aur - dar se vinde mai bine gâdilând
cultura superficială a omului modern cu tot soiul de acceptabilități morale -, că vatra de cultură a Ortodoxiei are de a face cu
dogma nu cu dogmatismul și altele de genul acesta te trezești boscorodit și catalogat de „redus cultural”. Pentru că prea mulți
dintre noi s-au obişnuit să creadă că a fi credincios ține de o oarecare comoditate duhovnicească, de un mod de acceptare a
tuturor scornitorilor de cult. Ba unii cred că dacă pui la punct câte un sectar ești împotriva duhului creștinismului.
Nu-i chiar aşa. Creștinismul, la care face apel Evanghelia din Duminica aceasta, este unul viu, cu atitudine dinaintea
superficialității, responsabil dinaintea provocărilor vieţii. Îndată ce l-au cunoscut pe Hristos nimic din viaţa anterioară a
pescarilor nu a mai fost la fel. L-au însoţit cu prețul neodihnei, al durerii și propriei vieţi, în cele din urmă. Petru, pescarul,
riscă la un moment căderea din apostolie. Pocăința este calea prin care îl redescoperă pe Hristos, Apostolul din el purtând
mai apoi cuvântul Evangheliei dincolo de orice închipuire și dincolo de orice cuprindere a vreunei acțiuni umane obișnuite.
Andrei, fratele pescarului, rămâne icoana chemării dintâi, a celui cucerit de harul Mântuitorului din prima rostire. Ce este mai
adânc decât chemarea aceasta? Modul în care Hristos l-a însoţit chiar și atunci când părea a fi părăsit, pe crucea pe care
guvernatorul Patrasului i-a rodit apostolia.
De aceea Biserica a așezat, prin Sfinţii Părinţi, Duminica aceasta a Ortodoxiei în parcursul duhovnicesc al Postului Mare. Pe
de o parte pentru a consemna și conserva istoric momentul în care icoana a fost reașezata în postura sa de revelare a dumnezeirii.
Pe de altă parte pentru a ne spune, până la sfârşitul veacurilor, că postirea nu poate ține de haosul din cultura și sufletul nostru ci,
pentru a fi postire autentică, ține de recunoașterea unei chemări pe care Hristos Dumnezeu, Chipul Tatălui, o face firii umane din
noi. Cu fiecare om chemând omenirea întreagă la redescoperirea fundamentelor dumnezeiești a vieţii cotidiene.
Desigur că nu este uşor să-ți crești sufletul pentru postire. Dar nimic și nici o hrană nu este atât de dulce precum este
postirea. Ea trebuie crescută în rugăciune, spovedanie, împărtășire cu Trupul și Sângele Mântuitorului. Altfel rămâne un moft, o
predispoziție spre religiozitate fără nici o legătură cu Hristos. Vreme este să-L redescoperim pe Acesta ca Domn și Dumnezeu.
Să nu pierdem ocazia aceasta. Nu pentru că ar fi ultima, ci pentru că El, Dumnezeul cel viu, ne așteaptă. Aleargă în întâmpinarea
noastră.
Pr. conf. univ. Constantin Necula - www.crestinortodox.ro
Identificarea lui Hristos cu omul va fi și mai evidentă la a doua Sa venire. Principalul criteriu al Judecații de Apoi va fi
răspunsul fiecăruia la întrebarea dacă el, în timpul vieţii pământești, L-a recunoscut sau nu L-a recunoscut pe Iisus în
suferința omului de alături, fie că acesta era flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau întemnițat (Mt 25, 34-45).
Iisus Hristos se află în fiecare suferință umană și exprima solidaritatea lui Dumnezeu cu propria Sa creatură. Problema este dacă
fiecare dintre noi L-a recunoscut sau nu pe Iisus Hristos în suferindul de lângă el și dacă, prin urmare, și-a exprimat solidaritatea
lui cu Dumnezeu. Păcatul poate fi comisiv, dar și omisiv: dacă poţi face binele și-l faci, e o virtute urmată de răsplată;
dacă poţi face binele și nu-l faci, e un păcat urmat de pedeapsă. Tu, omule, ești cel care te definești și-ți hotărăști soarta.
IPS Bartolomeu Anania - www.crestinortodox.ro

Duminica Ortodoxiei sau Duminica biruinței Ortodoxiei este sărbătorită în prima duminică a Postului Mare. Sărbătoarea
comemorează victoria dreptei cinstiri a icoanelor asupra iconoclasmul prin decizia Sinodului VII Ecumenic din anul 787, consfințită de
sinodul de la 843. Drept urmare, slujba de prăznuire pomenește restaurarea cinstirii icoanelor în tipicul Bisericii dar și în viața particulară
a creștinilor. Tema acestei duminici este victoria credinței adevărate. "Aceasta este biruința care a biruit lumea: credința noastră" (I Ioan
5:4). De asemenea, icoanele sfinților aduc mărturie că omul, "făcut după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu" (Gen 1:26), a devenit
sfânt și îndumnezeit prin curățarea lui însuși ca o imagine vie a lui Dumnezeu. Legătura perioadei pascale cu victoria asupra iconoclasmului
este strict istorică, și anume faptul istoric că primul triumf al Ortodoxiei a avut loc în această duminică.
https://ro.orthodoxwiki.org

Icoana Grabnic Ascultătoare a Maicii Domnului din Muntele Athos (Gorgoepicusa)
Vineri 23 februarie 2018, la biserica Icoanei din Bucureşti, cu ocazia Duminicii Ortodoxiei, a fost
așezată spre închinare Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului numită Grabnic Ascultătoare. Icoana
provine de la mănăstirea Dochiariu din Sf. Munte Athos și a fost dăruită mănăstirii Lainici din jud Gorj.
Este cel mai important odor al Mănăstirii Dochiariu, din Sfântul Munte Athos, din Grecia.A fost
pictată în secolul XI, în timpul Sf. Neophitos, unul dintre fondatorii mănăstirii. În lume mai sunt cinci
copii ale acestei icoane: trei în Grecia, una în Georgia, şi din anul 2006, la Lainici din România.
Icoana Maicii Domnului “Grabnic Ascultătoare” a făcut şi face multe minuni. Este cunoscută ca
grabnic ascultătoare pentru familiile creștine, îndeosebi pentru mamele care își doresc prunci, pentru cei
bolnavi de boli grele ca și pentru orbi cărora le-a redat vederea și ologi pe care i-a făcut să meargă.
Ultima minune consemnată s-a întâmplat în decembrie 2016 atunci când un tânăr în vârstă de optsprezece ani din orașul
Strumica [Macedonia], care suferea grav de bâlbâială, a vizitat Mănăstirea Dochiariu pentru a se închina Icoanei făcătoare de
minuni a Maicii Domnului „Grabnic ascultătoare”. Când tânărul, care scotea doar sunete neinteligibile, a intrat în mănăstire și
a stat lângă icoana făcătoare de minuni Grabnic ascultătoare, a început brusc să plângă și să strige în limba sa maternă:
„Maică Maria, dă-mi sănătate!”. Toți aceia care erau cu el și cunoșteau viața tânărului au rămas uimiți. După rugăciunea pe
care un călugăr din Dochiariu a citit-o netulburat, tânărul macedonean s-a adresat tuturor celor prezenți care s-au rugat
împreună cu el și a spus: „Vă mulțumesc tuturor, acum mă simt foarte bine.”
www.bisericaicoanei.ro
„Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie.
Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale.
Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşalele mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii
vecilor. Amin”.
Rugăciunea Sf.Efrem Sirul

Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite sau a Sfȃntului Grigorie Dialogul
Având în vedere că Postul Paștilor este un timp al înfrânării și al căinței, iar Liturghia un timp al bucuriei, Părinții
Bisericii au decis ca în cazul în care sunt credincioși care doresc să se împărtășească și în cursul săptămânii, să se oficieze
Liturghia Darurilor. Astfel a fost alcătuit un ritual de împărtășire cu Sfintele Daruri sfințite mai înainte, adică sfințite la
Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur sau a Sf.Vasile cel Mare, care se săvârșește sâmbăta și duminica. Sfintele Daruri sunt așadar,
sfințite la aceste Liturghii, sunt păstrate pe Sfânta Masă, iar în cursul săptămânii, atunci când se săvârșește Liturghia Darurilor
mai înainte sfințite, noi ne împărtășim cu aceste daruri. Ne împărtășim cu aceste daruri într-un ritual care este legat de
Vecernie. De ce de Vecernie? Pentru că o caracteristică esențială a Liturghiei Darurilor mai înainte sfințite este faptul că este o
împărtășire de seară. De ce o împărtășire de seară? Pentru că potrivit rânduielii de postire a Bisericii, în zilele de rând din
Postul Mare se ajunează până seara. Și pentru a nu întrerupe postul, împărtășirea se face seara după Vecernie.
Potrivit tradiției, autorul Liturghiei Darurilor mai înainte sfințite este considerat Sf. Grigorie Dialogul, episcopul Romei
(+604). Nu putem spune că Sf.Grigore cel Mare a înființat întreg oficiu liturgic al acestei Sfinte Liturghii, însă putem afirma
că el a contribuit la îmbogățirea și la sistmatizarea acestei Sfinte Liturghii pe vremea cât a stat la Constantinopol.

1 Martie 2018 – Parohia Mărţişor vă urează să aveţi o primăvară binecuvantată!
„Dacă lumea ar posti, nu s-ar mai face arme, n-ar mai fi războaie, tribunale şi închisori. Postul i-ar ajuta pe toţi
să se înfrâneze, nu numai de la mâncare, ci să izgonească iubirea de arginţi, lăcomia şi orice vicleşug. Postul ne
face asemenea cu îngerii. Postul determină sufletul să strălucească şi înalţă simţurile, supune pe trup duhului,
face inima zdrobită şi smerită, nimiceşte norul poftelor, stinge aprinderea desfrânării şi luminează înţelepciunea
omului. Postul păzeşte pe prunci, face curat pe tânăr, umple de vrednicie pe bătrân. Postul desăvârşeşte pe creştin.
INVITAŢIE : Parohia “Mărţişor” vă invită, duminică, 4 martie 2018, orele 17.00, la Sf.Maslu de obște.
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Programul săptămânii 18 februarie 2018 – 25 februarie 2018
8 - 12
- Sf.Liturghie (Duminica Ortodoxiei) – Pr.Dragoş
17 - 19
- SF.MASLU de obşte la parohia Sf.Ioan Evanghelistul (Bd.Emil Racoviţă)
17 - 18
- Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş
- Program administrativ (zi liberă)
8.30 - 10 - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite şi sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoş
8 - 10 - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite – Pr.Dragoş
10 - 12
- Taina SF.MASLU
17 - 18
- Slujba acatistului – Pr.Dragoş
8 - 11
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoş
17 - 18 - - Vecernia duminicii a II-a din Post (a Sf.Grigorie Palama) – Pr.Ticu
8 - 12
- Sf.Liturghie (Vindecarea slăbănogului din Capernaum) – Pr.Ticu
17 - 19
- SF.MASLU de obşte la parohia Mărţişor

