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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)
„Vedem in Evanghelia de astăzi că Intrarea Domnului nostru
Iisus Hristos in Ierusalim este o sărbătoare a biruintei Sale
asupra mortii lui Lazăr si o prefigurare sau anticipare a
biruintei Sale asupra propriei Sale morti, prin invierea Sa din
morti, dar evidentiază ṣi faptul că intrarea triumfală a Domnului
in Ierusalim a fost prezisă cu multe veacuri înainte de către
prooroci (cf. Isaia 62, 11), îndeosebi de proorocul Zaharia, prin
cuvintele: "Bucură-te, fiica Sionului, veseleste-te, fiica
Ierusalimului, căci, iată, Impăratul tău vine la tine drept si
biruitor; smerit si călare pe asin, pe mânzul asinei" (Zah. 9, 9).
Numai după ce Hristos S-a preaslăvit prin Invierea Sa din
morti si prin Inăltarea Sa la ceruri, ucenicii Săi au inteles că
Intrarea Sa triumfală in Ierusalim nu era ceva intâmplător, ci in
evenimentul respectiv se implinea un plan al lui Dumnezeu.
Prin urmare, vedem că intre evenimentul Intrării Domnului Iisus
Hristos in Ierusalimul pământesc si preamărirea Sa cerească după
Inviere există o legătură tainică. Mai precis, Intrarea Domnului in
Ierusalimul pământesc prefigura sau anticipa trecerea Lui prin
suferinţă si moarte, iar apoi Intrarea Sa cu trupul inviat in
Ierusalimul ceresc, adică în slava Preasfintei Treimi. De aceea,
Intrarea Domnului Iisus in Ierusalimul pământesc va fi urmată de
trecerea Lui prin suferinţă si moarte. Acest adevăr îl descoperă
Insuṣi Mântuitorul Iisus Hristos când explică de ce Maria, sora
lui Lazar, a turnat mir de mare pret pe picioarele Lui si le-a sters
cu părul capului ei: "Las-o, că pentru ziua ingropării Mele l-a
păstrat". In acest sens, trebuie precizat că Maria din Betania,
sora lui Lazăr, care toarnă mir de mare pret pe picioarele lui Iisus
si le sterge cu părul capului ei, nu este aceeasi femeie cu femeia
păcătoasă din Nain, despre care vorbeste Sfântul Evanghelist
Luca (cap. 7, 36-50) , intrucât în Nain femeia păcătoasă adaugă la
mirul de mare preţ lacrimile pocăintei pentru păcatele ei.... „

„Prin intrarea Sa in Ierusalim, Domnul Iisus Hristos
împlineste un plan al lui Dumnezeu-Tatăl, ṣi anume planul
de mântuire a întregii omeniri, aratându-ne că nu se
poate ajunge la Inviere fără Cruce. Nimeni nu poate, in
lumea aceasta bolnavă de păcat si moarte, să ajungă la
biruinţă fără luptă cu păcatul, care este germenele
mortii. De aceea, in ultima săptămână dinainte de Sfintele
Pasti, săptămână distinctă de Postul cel de patruzeci de zile
al Sfintelor Pasti, Biserica intensifică postul si
rugăciunea, dar nu doar un post de pocăinţă ca postul din
timpul celor patruzeci de zile, ci si un post al impreunăpătimirii noastre cu Hristos, pentru ca impreună cu El
să si inviem, să fim biruitori. De aceea, in noaptea de
Pasti, Biserica poate cânta: "Ieri m-am ingropat impreună
cu Tine, Hristoase, astăzi mă ridic impreună cu Tine, Cel
ce ai inviat".
In Săptămâna Sfintelor si Mântuitoarelor Patimi sau
Pătimiri ale Mântuitorului Iisus Hristos, trebuie să ne
gândim si la păcatele noastre, prin care am răstignit,
adesea, iubirea lui Hristos pentru semenii nostri, pe care iam făcut să sufere din cauza păcatelor noastre. In acest sens,
Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului este o
săptămână in care cerem iertare Mântuitorului Iisus
Hristos pentru toate relele pe care le-am făcut, pricinuind
supărare si suferinţă altora. Să ne rugăm Lui, Celui multrăbdător si intru totul smerit, să ne dăruiască puterea de-a
birui patimile rele din noi: ura, mânia, lăcomia, trădarea,
viclenia, duplicitatea, pentru a primi si cultiva in sufletul
nostru smerenia, iubirea, răbdarea si sfinţenia Mântuitorului
nostru Iisus Hristos. „
† Daniel, Patriarhul României
www.crestinortodox.ro

,,Învierea cea de obşte mai înainte de Patima Ta încredinţând-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Hristoase
Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie, Biruitorului morţii, strigăm:
Osana Celui dintru înălţime! Bine eşti cuvântat, Cel ce vii întru numele Domnului."

"Iată Mirele vine în miezul nopţii şi fericită este sluga pe care o va afla priveghind; iară nevrednic este iarăşi pe
carele [îl] va afla lenevindu-se. Vezi dar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morţii, şi afară
de împărăţie să te încui. Ci te deşteaptă strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule; pentru rugăciunile Născătoarei
de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi."
(Stihire la utrenie)

Săptămâna Patimilor exprimă perioada de la Florii până in Sâmbata cea Mare inclusiv. Conform rânduielilor
canonice, in această săptămână se ajunează până spre seară. Caracteristica esentială a acestei săptămâni sunt Deniile.
Luni, in Săptămâna Patimilor, se face pomenirea patriarhului Iosif, vândut de fratii săi cu treizeci de arginti. El
este o preînchipuire a lui Hristos, care a fost vândut de Iuda. Stăpânirea lui Iosif peste Egipt era o prefigurare a biruintei
lui Hristos asupra păcatelor lumii.Tot in această zi se face pomenire si de smochinul neroditor, blestemat de Hristos
să se usuce pentru ca nu avea rod. E o pildă dată omului, din care trebuie să reţină, că Dumnezeu este atât iubire cât
si dreptate. Deci, la judecata de apoi, El nu doar va răsplăti, ci va si pedepsi pe cei ce nu au rodit.
Marti se face pomenirea celor zece fecioare. Este o pildă care are menirea să ne tine trează datoria de a trăi
permanent in Hristos. Numai asa vom avea răspuns bun la judecata finală, căci prin implinirea voii divine, Hristos ia
chip in noi. Concluzia acestei pilde este că Hristos, trebuie să Se regăsească in fiecare dintre noi in orice moment.
Candela fără ulei reprezintă realizarea de sine in totală nepăsare de ceilalti. Candela cu ulei reprezintă evlavia
insotită de milostenie.
In Miercurea Săptămânii Sfintelor Pătimiri se face pomenirea femeii păcătoase care a spălat cu lacrimi si a uns
cu mir picioarele Mântuitorului, inainte de Patima Sa, ca simbol al pocăintei si indreptării omului păcătos. A făcut ceea
ce doreau să facă femeile mironosite după inmormântarea Mântuitorului. A anticipat înmormântarea lui Hristos si
pregătirea Lui cu miresme, "aducând mir de mult pret". A fost mistuită de dorinta de a i se dezlega păcatele:
"Dezleagă-mi păcatele mele, asa cum eu mi-am dezlegat părul".
Joia Patimilor este inchinată amintirii a patru evenimente deosebite din viata Mântuitorului: spălarea picioarelor
ucenicilor, ca pildă de smerenie, Cina cea de Taină la care Mântuitorul a instituit Taina Sfintei Euharistii, rugăciunea
arhierească si inceputul patimilor prin vinderea Domnului.
In Vinerea Mare se face pomenirea de sfintele, infricoṣătoarele si mântuitoarele Patimi ale Mântuitorului si de
mărturisirea tâlharului celui recunoscător care a dobândit raiul. Pătimirile Domnului sunt numite sfinte, mântuitoare si
infricoṣătoare. Sfinte pentru că Cel ce suferă este Fiul lui Dumnezeu, mântuitoare pentru că Cel ce pătimeste nu
este un simplu om si infricoṣătoare căci toată făptura s-a schimbat la răstignirea lui Hristos.
In Sfânta si Marea Sâmbătă prăznuim îngroparea lui Hristos cu trupul si pogorârea la iad cu dumnezeirea
pentru a ridica din stricăciune la viata vesnică pe cei din veac adormiti. Astfel, noi zicem: "Când Te-ai pogorat la
moarte Cela ce esti fără de moarte, atunci iadul l-ai omorât cu strălucirea dumnezeirii. Iar când ai inviat pe cei morti
din cele de dedesubt, toate puterile ceresti au strigat: Dătătorule de viaţă, Hristoase Dumnezeul nostru, mărire Tie".
SA-L INSOTIM ṣi noi pe Hristos, DOMNUL, în SĂPTĂMANA MARE!
"Cămara Ta, Mântuitorul meu, o văd împodobită, şi îmbrăcăminte nu am, ca să intru într-însa. Luminează-mi
haina sufletului meu, dătătorule de lumină, şi mă mântuieşte." (Luminânda)

ANUNŢ: Cine doreşte sǎ ajute biserica Mǎrţişor prin direcţionarea a 2% din impozitul pe 2012, o poate face
completând fişa 230 de la pangar sau descǎrcând-o de pe site-ul www.parohiamartisor.ro, secţiunea DONATII.
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Programul săptămânii
ORA

28 aprilie
29 aprilie
30 aprilie
1 mai
1 mai
2 mai
2 mai
3 mai
3 mai
4 mai
5 mai
5 mai

8 - 12
17 – 19
17 – 19
8 - 11
17 – 19
8 - 11
17 – 20
12 - 13
17 - 20
8 - 11
0-3
12 - 13

28 aprilie 2013 – 5 mai 2013
Slujbe

- Sf. Liturghie ( Duminica Floriilor ) - Pr. Ticu

- Denie (pomenirea celor zece fecioare)
- Denie ( pomenirea femeii păcătoase)
- Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite
- Denie ( pomenirea spălării picioarelor)
- Vecernia unită cu Liturghia Sf.Vasile
- Denia celor 12 Evanghelii
- Vecernia cu Scoaterea Sfântului Epitaf
- Denia Prohodului
- Ceasurile şi Sf.Liturghie a Sf.Vasile
- Liturghia Sfintelor Paşti
- Vecernia Paṣtilor (“A doua Înviere”)

