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"În vremea aceea Iisus, ridicându-Si ochii către cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te
preaslăvească, precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Si
aceasta este viaţa vesnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, si pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis.
Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârşit. Si acum, preaslăveste-Mă Tu,
Părinte, la Tine însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care
Mi i-ai dat Mie din lume. Ai Tăi erau si Mie Mi i-ai dat si cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat
sunt de la Tine, căci cuvintele pe care Mi le-ai dat, Eu le-am dat lor, iar ei le-au primit si au cunoscut cu adevărat că de la
Tine am ieşit şi au crezut că Tu M-ai trimis. Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai
dat... Şi toate ale Mele sunt ale Tale şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preaslăvit întru ei. Şi Eu nu mai sunt în lume, iar ei în
lume sunt si Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem şi
Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat; si i-am păzit si n-a pierit nici unul dintre
ei, decât numai fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la Tine si pe acestea le grăiesc în lume, pentru ca
bucuria Mea să o aibă deplină în ei."
(Ioan 17, 1-13)
Asta-i învăţătura Bisericii. Nu o înţelegem pentru că nu înţelegem, pentru că nu putem înţelege, pentru că "taina nu suferă
ispitire" şi dacă vrei să faci taina înţeleasă, adică vrei să o aduci la măsurile înţelegerii tale, nu mai e taină şi înseamnă că ai
desfiinţat taina şi ai desfiinţat adevărul. Dacă vii cu nişte mijloace de gândire şi zici: nu se poate ca firea dumnezeiască să fie şi
în Tatăl şi în Fiul şi în Sfântul Duh, vii cu nişte înţelesuri dintr-astea, atunci n-ai făcut nimic, nu primeşti învăţătura, nu-ţi mai
trebuie credinţa, nu mai stai în faţa lui Dumnezeu, nu mai stai în faţa tainelor, nu mai stai în faţa misterelor şi toate vrei să le
aduci şi să le cobori şi să ştii cum e, cum se schimbă pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele Domnului Hristos, cum există taina
Sfintei Treimi, cum e taina întrupării, cum e taina învierii şi altele.
Nu se poate! Să vă iasă din minte gândul acesta că noi putem înţelege tainele. Cine a vrut să facă aşa, a schimbat învăţătura
cea bună şi a devenit eretic şi nu-i ortodox. De ce vă spun lucrurile acestea? Pentru că acestea sunt nişte lucruri pe care Biserica
le pomeneşte. Când le pomeneşte? Astăzi. De ce azi? Pentru că după sărbătoarea Înălţării Mântuitorului nostru Iisus
Hristos se poate pomeni tot ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos. Ce s-a întâmplat? Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om.
Fiul lui Dumnezeu cu firea omenească a pătimit. Fiul lui Dumnezeu în fire omenească a înviat din morţi, a călcat
moartea, Fiul lui Dumnezeu s-a înălţat la ceruri cu firea omenească. Toate s-au întâmplat! Şi acum, după ce s-au întâmplat
toate, după ce s-au sărbătorit toate acestea, putem spune cine-i Fiul lui Dumnezeu, care s-a făcut om, cine-i Domnul Hristos.
Cine-i Domnul Hristos? Este Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut om, este Dumnezeu adevărat şi om adevărat, este
Dumnezeu adevărat unit cu omul, întrupat şi născut din Preasfânta Fecioară Maria, care devine Născătoare de
Dumnezeu. A devenit Născătoare de Dumnezeu şi de aceea noi suntem cinstitori ai Maicii Domnului, pentru că Maica
Domnului a făcut posibilă venirea Fiului lui Dumnezeu în lume în fire omenească. A fost aleasă de Dumnezeu pentru aceasta şi
pentru aceasta Biserica o are în mare cinstire.
Deci astăzi, când pomenim adunarea de la Niceea, a celor 318 părinţi, să ne gândim la cele două alcătuiri pe care le-am
pomenit eu astăzi şi anume Antifonul al II-iea „ Unule Născut, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu", de la Sfânta Liturghie, şi să
ne mai gândim şi la Crez. Să ştiţi că sunt foarte nemulţumit că sunt aşa de puţini oameni care ştiu Crezul. Prea puţini
credincioşi de-ai noştri ştiu să spună Crezul. Îi mai întreb eu la spovedit pe câte unii dacă ştiu Crezul şi unii spun că: ,,Nu-l ştiu
chiar tot ..."; „Nu-l ştiu chiar bine ... ". Unii zic că nu-l ştiu, alţii că da. Trebuie să ştim Crezul, pentru că asta-i credinţa
noastră.
După rânduiala de la Spovedanie, trebuie să-l punem pe fiecare credincios, care vine la spovedit, întâi să spună Crezul.
Numai că vrem să fim înţelegători faţă de neputinţele noastre, dar ar trebui să fiţi şi voi înţelegători faţă de datoriile voastre şi
să învăţaţi Crezul şi să învăţaţi Tatăl nostru şi să învăţaţi rugăciuni şi rugăciuni de la sfintele slujbe, de la Sfânta Liturghie şi
„ Unule-Născut, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu", pe care-l auziţi de atâtea ori şi nu-l ştiţi pentru că nu vă interesează, pentru
că nu vreţi să-l ştiţi şi atunci ziceţi că nu suntem îngăduitori cu voi şi vă cerem prea mult. Să ştiţi că nu vă cerem prea mult, vă
cerem prea puţin. Vă cerem şi îngăduim prea puţin şi noi suntem într-un fel vinovaţi de treaba aceasta. După Sinodul de la
Niceea a mai fost o adunare, în 381, a doua de felul aceleia de la 325, în care s-au alcătuit şi celelalte părţi ale Crezului. Crezul
este alcătuit la două Sinoade Ecumenice, sinoade a toată lumea şi ar fi bine să preţuim alcătuirea aceasta şi pentru că a
fost făcută sub puterea Duhului Sfânt, de către oameni sigur mai învăţaţi ca noi, de către oameni cu dar de la Dumnezeu.
Eu m-aş bucura dacă după această cuvântare v-ar veni gândul să fiţi mai cu luare aminte la cuprinsul sfintelor slujbe, să
doriţi să mai învăţaţi câte ceva frumos şi bun din cuprinsul sfintelor noastre slujbe. Acestea ne dau nouă mare bucurie. De ce?
Nu se poate ca un lucru sfânt şi bun să nu-ţi aducă în suflet seninătatea, să nu-ţi aducă bucurie. Şi vouă v-ar aduce
bucurie gândurile cele bune, dacă le-aţi purta în suflet şi dacă le-aţi putea gândi nu numai când le auziţi şi poate nici
atunci. Le-aţi putea gândi noaptea, când vă treziţi şi ziua când umblaţi, când staţi şi aşteptaţi ceva, v-ar putea veni în minte
alcătuiri ca acestea, frumoase, care înfrumuseţează mintea omenească, deci şi mintea noastră. Amin!.
Arhim. Teofil Părăian – Credința lucrătoare prin iubire – Editura Agaton, 2009

Luni, 21 mai – Sf.Împăraţi Constantin şi Elena
Marţi, 22 mai – Sf.Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic
Miercuri, 23 mai – Sf.Maria lui Cleopa
Sȃmbătă, 26 mai – Moşii de vară
21 mai – Importanţa Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena pentru viaţa Bisericii:
- promovarea în demnităţi publice a creştinilor cu comportament moral ireproşabil faţă de supuşi;
- consacrarea duminicii ca zi obligatorie de repaus în imperiu, pentru creştini şi păgâni (321);
- încurajarea Bisericii de a-şi organiza sinoade pentru apărarea învăţăturii de credinţă şi a unităţii ei: Ancira (314);
Neocezareea (314/315); Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325);
- scutirea clerului de impozite şi de a îndeplini funcţii cetăţeneşti (municipale) obligatorii; interzicerea accesului în
rândul clerului a celor nedemni (320, 326);
- restituirea către comunităţile creştine a bunurilor confiscate în timpul persecuţiilor (pământuri, grădini, capele,
cimitire) şi sprijinirea acestora de a-şi constitui şi administra patrimoniul (averea), în vederea asigurării educaţiei creştine şi
a ajutorării celor nevoiaşi; înflorirea vieţii monahale.
- dezvoltarea vieţii liturgice, a artei şi arhitecturii creştine: mari ctitori de biserici pe întreg cuprinsul imperiului
(Constantinopol, Ierusalim, Antiohia, Tir, Nicomidia, Trier, Roma, în teritoriile Daciei şi Scythiei);
- promotori şi sprijinitori ai pelerinajului creştin (pelerinajul împăratului Constantin cel Mare la inaugurarea Bisericii
Învierii de la Ierusalim, în 335; pelerinajul împărătesei Elena la Ierusalim pentru aflarea cinstitului lemn al Sfintei Cruci şi
înălţarea acesteia de către Episcopul Macarie (14 sept. 326);
- apărarea demnităţii umane prin legi şi opere de caritate: interzicerea luptelor de gladiatori (325) şi a pedepselor
contrare învăţăturii creştine (răstignirea, stigmatizarea, zdrobirea picioarelor);
- grija faţă de cei nevoiaşi şi încurajarea Bisericii de a proteja şi ajuta pe săraci, orfani, bolnavi, văduve;
- încreştinarea legislaţiei privitoare la căsătorie, celibat, familii fară copii, adulter, avort, interzicerea vinderii
copiilor din familiile sărace prin ajutorarea acestora; sprijinirea femeilor cu scopul de a se dedica familiei; uşurarea situaţiei
sclavilor recunoscându-se şi clerului dreptul de a-i proclama liberi, în biserică; îmbunătăţirea tratamentului celor din închisori.
“Cei adormiţi au mai multă nevoie de rugăciune decȃt cei vii, deoarece pentru cei vii există
nădejdea pocăinţei. Iar Dumnezeu vrea să existe oameni care să-L roage să-i ajute pe cei adormiţi,
de vreme ce încă nu s-a făcut Judecata din urmă”.
Sf.Paisie Aghioritul
Moşii de vară - Ce semnifică coliva, colacii şi vinul?
(https://doxologia.ro)
Coliva a apărut ca urmare a minunii Sf.Teodor Tiron, săvârşită la 50 de ani după moartea acestuia, în vremea
împăratului Iulian Apostatul… La început, coliva a servit ca hrană, devenind, în urmă, o jertfă nelipsită de la
slujbele de pomenire a morţilor. Ea se prepară din grâu fiert, închipuind însuşi trupul celui decedat. Coliva apare ca un semn al
credinţei noastre în nemurire şi înviere, fiind făcută din boabe de grâu, pe care Domnul Însuşi le-a înfăţişat ca simboluri ale învierii
trupurilor: după cum bobul de grâu, ca să încolţească şi să aducă roadă, trebuie să fie îngropat întâi în pământ şi să putrezească, la fel
trupul omenesc, întâi se înmormântează pentru ca să învie întru nestricăciune (Ioan 12, 24). Dulciurile, ingredientele din compoziţia colivei
simbolizează virtuţile sfinţilor sau ale răposaţilor pomeniţi, dar și dulceaţa vieţii veşnice, pe care nădăjduim că au dobândit-o.
Legănarea colivei în timpul cântării „veșnica pomenire” reprezintă, pe de-o parte, dovada necurmatei legături sufleteşti cu cei
plecaţi dintre noi, iar pe de altă parte, încă un semn al învierii, închipuind cutremurul petrecut la moartea şi învierea lui Iisus Hristos.
Legănând coliva, ne mai amintim și de mama ce-și leagănă pruncul ca să adoarmă și să aibă un somn lin. Acest lucru dorim să exprimăm
și noi purtând în mâini coliva: ne rugăm pentru odihna și pacea celor adormiți. În unele biserici, a treia oară nu se mai cântă „veșnică
pomenire”, ci „Hristos a Înviat”, deoarece veșnica pomenire trebuie să aibă ca final Învierea de obște. Așadar, pomenirea repausaților
nu se face din neam în neam doar spre neuitarea lor, ci ea se săvârșește cu nădejdea învierii. După săvârșirea slujbei se împarte și
se gustă din colivă, gest care închipuie același lucru: comuniunea cu cei pomeniţi, pentru care ne-am rugat.
„Colac” provine din ebraică unde „challah” însemna „pâine dospită”. Termenul se întâlneşte și la alte popoare precum grecii,
bulgarii, polonezii. În limba slavonă „kolo” însemnă „cerc”. De altfel, rădăcina ebraicului „challah” tot la forma rotundă se referă, formă
geometrică reprezentând continuitatea, legătura de iubire neîntreruptă dintre noi și cei dragi, mutaţi în cealaltă lume, a veșniciei.
Colacul simbolizează trecerea omului prin viaţă, închiderea ciclului acesteia şi un pod către lumea de dincolo.
Nu lipseşte de la rugăciunile pentru adormiți vinul, numit în unele locuri „apaus” (de la cuvântul latinesc „pausum”, însemnând
„odihnă” sau „sfârşit”): din el se varsă cruciş peste colivă, dar și peste morminte. În tradiția Bisericii noastre, vinul semnifică miresmele
cu care a fost uns trupul lui Hristos după moarte. Să nu uităm că pâine și vin folosim și la Sfânta Liturghie, la Proscomidie, când le
pregătim spre a fi sfințite și transformate, prin lucrarea Duhului Sfânt, în Trupul și Sângele Domnului.
Arhimandrit Mihail Daniliuc

Mulţumim celor care au ajutat biserica Mǎrţişor prin direcţionarea a 2% din impozitul pe 2017 sau prin alte mijloace.
Dumnezeu să vă binecuvinteze dragostea!
Programul săptămânii 20 mai 2018 – 27 mai 2018
8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Părinţi Sinodul I Ecumenic) – Pr.Dragoş
Duminică
20 mai
17 – 19 - Vecernia, acatistul Sf.Împ.Constantin şi Elena şi Litia – Pr.Dragoş
Duminică
20 mai
8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Împ.Constantin şi Elena) – Pr.Dragoş
Luni
21 mai
17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş
Luni
21 mai
- Program administrativ (zi liberă)
Marți
22 mai
9 - 10 - Sfinţirea mică a apei - Pr.Dragoş
Miercuri
23 mai
Joi
24 mai
9 - 11 - Taina Sf.MASLU
Vineri
25 mai
17 – 18 - Slujba acatistului - Pr.Dragoş
Vineri
25 mai
7 –- 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi (Moşii de vară) - Pr.Dragoş
Sâmbătă
26 mai
17 – 18 - Vecernia Rusaliilor – Pr.Dragoş
Sâmbătă
26 mai
8 - 12 - Sf.Liturghie (Pogorȃrea Sf.Duh - Rusaliile) – Pr.Dragoş
Duminică
27 mai
12 – 13 - Vecernia Sfintei Treimi (a plecării genunchilor) – Pr.Dragoş
Duminică
27 mai

