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Duminica a 2-a din Post 
(Vindecarea slăbănogului din 

Capernaum)  
 

Parohia Mărţişor 2015 – Anul omagial al misiunii în parohie și mânăstire 
 
 
  

"În vremea aceea, intrând iarăşi Iisus în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă. Şi îndată s-au adunat aşa de 
mulţi, încât nu mai era loc nici înaintea uşii, iar Dânsul le grăia cuvântul (lui Dumnezeu). Şi au venit la El, aducând un 
slăbănog, pe care-l purtau patru oameni. Dar, neputând ei din pricina mulţimii să se apropie de El, au desfăcut acoperişul 
casei unde era Iisus şi, prin spărtură, au coborât patul în care zăcea slăbănogul. Iar Iisus, văzând credinţa lor, i-a zis 
slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale! Şi erau acolo unii dintre cărturari, care şedeau şi cugetau în inimile lor: 
Pentru ce vorbeşte Acesta astfel? El huleşte. Cine poate să ierte păcatele, fără numai singur Dumnezeu? Şi îndată, cunoscând 
Iisus cu duhul Lui că aşa cugetau ei în sine, a zis lor: De ce cugetaţi acestea în inimile voastre? Ce este mai uşor, a zice 
slăbănogului: Iertate îţi sunt păcatele, sau a zice: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă? Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului 

a ierta păcatele pe pământ, a zis slăbănogului: Zic ţie: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta. Şi s-a ridicat îndată şi, 
luându-şi patul, a ieşit înaintea tuturor, încât erau toţi uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Asemenea lucruri n-am văzut 

niciodată."                                                                                                                                                 (Marcu 2, 1-12) 

 Aceştia sunt cei doi fii ai lui Dumnezeu: Iisus, mai înainte de toţi vecii, şi omul, fiul vremelniciei. Acesta de al doilea, a 
ajuns rău, a ajuns slăbănog. Unii sunt slăbănogi după trup, alţii după minte: nu pot înţelege şi nu se pot bucura de bine. S-a 
dovedit aceasta în nenumărate rânduri, când Iisus făcea bine omului. 

Iisus a tămăduit un slăbănog. Nu-i nici o mirare - Dumnezeu fiind. Ce-a făcut ? - L-a iertat de păcate; de greşelile săvârşite 
împotriva vieţii, împotriva firii sale, şi i-a dat porunca să fie iarăşi om, rudenia lui Dumnezeu. De altfel pentru această refacere 
a omului a şi venit Iisus între oameni. El ne-a spus, cu toate prilejurile, că păcatele, greşelile împotriva vieţii, acestea sunt 
cauza pentru care omul a ajuns un mutilat al vieţii acesteia. Refacerea omului este refacerea acestei înrudiri pierdute. 

E de neînţeles cum nu simte omul cu sufletul că a ieşit din omenie, ci abia simte cu trupul, că s-a depărtat de Dumnezeu şi a 
ajuns o grămadă de doage. E de neînţeles că durerea trupului îl face să ceară ajutorul lui Dumnezeu, pe când de durerea 
sufletului, de strâmbarea sau amorţirea lui, nici că se mişcă. E de neînţeles cum oamenii aleargă după sănătatea trupului, 
dar după iertarea păcatelor aşa de puţini. Aceasta din urmă face înţeleasă pe cea dintâi. Iisus le avea pe amândouă: şi puterea 
de-a ierta păcatele şi puterea de-a tămădui firea de neputinţe. Făcea ochi unde nu erau din naştere, îndrepta gârbovi, învia nervii 
omorâţi de păcate, învia morţii omorâţi de moarte. 

Nouă, preoţilor, încă ne-a dat lisus jumătate din darul Său: darul de-a ierta păcatele omului în numele Său. A doua 
jumătate, a tămăduirii organice, nu ne-a mai dat-o, fiindcă şi aşa toţi oamenii aşteptăm să fim transformaţi, din oameni 
pământeşti, în oameni duhovniceşti, în oameni nemuritori, în oameni cereşti. 

A făcut Iisus minuni - şi oamenii cred că cele mai mari sunt cele care privesc sănătatea trupului - dar marea minune a 
învierii din morţi, e ceea ce mărturisim când zicem: „aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să vie. Amin". Abia atunci 
va scăpa firea omului de slăbănogie. Până atunci are putinţa de-a scăpa de păcate. - Şi aceasta e o minune mai mare decât a 
tămădui un stomac, o mână uscată, sau repararea unui ochi. Sunt lucruri grele şi acestea, dar n-au nimic religios în ele. Le fac şi 
medicii. 

Omul le cere lui Dumnezeu; cere minuni. În definitiv ce cere omul? Cere sfinţenia pe care a pierdut-o. Acesta-i singurul 
lucru pe care-1 cere şi Dumnezeu din partea omului. Iar sfinţenia vieţii o pot avea şi oamenii cu un trup neputincios. 

De aceea, nouă preoţilor, lisus ne-a dat numai o jumătate din darul Său, rămânând ca cealaltă însuşi să o împlinească, când va 
înceta desăvârşit slăbănogia omului, la înviere. Dar a doua nu se dobândeşte fără prima. Însăşi vestirea împărăţiei Cerurilor a 
început cu cuvântul pocăinţei.     Părintele Arsenie Boca – Prislop, 24.07.1949 – ”Cuvinte vii”, ed Charisma, Deva 2006 

În lume avem aceste trebuințe ale trupului - de mâncare, de băutură, de înmulțire a neamului omenesc, ca și celelalte specii. 
Dar, deodată, în rugăciune sau în biserică, nu simțim noi că depășim lațurile acestei lumi? Simțim că trecem dincolo, pe un alt 
plan. Că deodată se deschid aripile noastre, cugetarea noastră, cuvântul rugăciunii noastre. Eu simt atunci că înălțându-mă, 
rostind Tatăl nostru, rostind Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, rostind Împărate Ceresc, Duhul Adevărului, care 
pretutindenea ești și toate le plinești, simt că trec dincolo de lumea celor create, dincolo de lumea morții, dincolo de lumea 
mărginită a răului, a ruinii, a slăbiciunii, a certurilor, a vrajbelor și trec, prin rugăciune, în lumea fără de hotar a luminii divine, a 
iubirii divine, a vieții divine, a nemuririi. Măcar pentru o clipă în rugăciune eu simt cu firea mea iluminată de har după taina lui 
Hristos, Dumnezeu și Om, după mărturia Calcedonului, că îmi deschid aripile și măcar pentru o clipă. Cum am trăit și astăzi 
Sfânta Liturghie, la auzirea Evangheliei, la primirea Împărtășaniei și a oricărei rugăciuni. Ajută-ne, Doamne, așa să ne simțim 
adevărul nostru, după chipul Tău, Dumnezeu adevărat și Om adevărat, cu rugăciunea către Tine, către Maica Ta Născătoare de 
Dumnezeu și cu toți sfinții. Amin. Amin. Amin. Părintele Constantin Galeriu, Vindecarea slăbănogului din Capernaum   
crestinortodox.ro 

„Mândria este patima cea mai cu anevoie de biruit, deoarece este singura patimă care se hrănește din virtuŃi.”Sf.Ioan Casian 



 
 
 

Programul săptămânii 8 martie – 15 martie 2015 
                   Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică          8 martie 8  - 12 - Sf. Liturghie (Duminica Sf.Grigorie Palama )  –  Pr.Dragoș 

Duminică          8 martie 16 - 17 - Vecernia Sf.40 de Mucenici –  Pr.Dragoș 

Duminică          8 martie 17 - 19 - Sf.MASLU de obște 

Luni                  9 martie 8 - 12 - Utrenia și Liturghia Darurilor (Sf.40 de Mucenici) –  Pr.Dragoș 

Luni                  9 martie 17 - 18 - Acatistul Sf.40 de Mucenici –  Pr.Dragoș 

Marţi               10 martie   Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri         11 martie  8 - 12 - Liturghia Darurilor și sfinţirea mică a apei  –  Pr.Dragoș 

Vineri              13 martie  8 - 12 - Liturghia Darurilor și Taina Sf. MASLU  –  Pr.Dragoș 

Vineri              13 martie 17 - 18 - Slujba acatistului –  Pr.Dragoș 

Sâmbătă         14 martie 8 - 11 - Sf. Liturghie și pomenirea celor adormiţi –  Pr.Dragoș 

Sâmbătă         14 martie 17 - 18 - Vecernia duminicii a III-a din Post – Pr.Ticu 

Duminică        15 martie 8  - 12 - Sf. Liturghie (Duminica Sf.Cruci )  –  Pr.Ticu 

Duminică        15 martie 16 - 17 - Paraclisul Maicii Domnului 

 

              Postul nu este o invenție a creștinismului, ci este cea dintâi poruncă pe care Dumnezeu a dat-o primilor oameni în grădina Edenului. Neîmplinirea 
ei a adus omului o viețuire departe de Dumnezeu, dar și prilejul de a cunoaște atotputernicia Lui, care nu se manifestă ca putere de a nimici pe cei ce i se 
împotrivesc, ci ca putere de a-i ierta și a-i iubi chiar și pe aceștia. 
 Iubirea lui Dumnezeu este cea care îi ține pe oameni în viață și după ce aceștia au păcătuit, și tot ea este cea care determină întruparea 
Mântuitorului. Hristos vine să facă ceea ce Adam nu a reușit să facă. Adam nu a postit. Hristos, după ce este botezat de către Ioan în Iordan, este dus în 
pustiu ca să postească. Aici are loc episodul ispitirii de către diavol, care, păcălit fiind de umanitatea Sa, face ceea ce face cu toți oamenii, încearcă să-L 
ademenească și să-l distragă de la ceea ce Și-a propus. 
        Ce învățăm de la Hristos că este postul?  Postul înseamnă să-ți îndrepți iubirea către Dumnezeu și nu către cele materiale, către cel 
aflat în nevoie, nu către tine însuți. Postul înseamnă să te abții să-ți risipești iubirea spre lucrurile trecătoare și să te preocupi, în schimb, de soarta sufletelor 
nemuritoare, al tău și ale semenilor tăi. Prin post restrângem aria preocupărilor noastre la găsirea și îmbrățișarea Adevărului, care ne va face liberi. 
 În post trebuie să ne golim de toate dorințele și plăcerile noastre pentru a-i face loc lui Hristos. Iar cele ce credem că ne sunt absolut necesare trebuie 
să le dăruim, fără teama că se vor împuțina sau se vor risipi, căci, intrând Mântuitorul în cămara sufletului nostru, va reîntregi stocurile bunurilor noastre 
duhovnicești. 
 Așadar, să nu fim zgârciți în a oferi tot ceea ce avem, căci omului îi trebuie foarte puțin pentru a fi fericit: să conștientizeze că și a respira 
poate să însemne comuniune cu Dumnezeu și să-L respire pe Dumnezeu în fiecare minut al existenței sale. 
             ( rezumat al conferinței: “Despre Post” din data de 3 martie 2015, susținută de Pc. Pr. Adrian Niță, spiritual la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian 
Patriarhul” din București,  în biserica parohiei „Eroilor Revoluției de la 1989”)                                                                consemnat de   Diacon Marian Mugurel Crăciun 
 

INVITAłIE:  Suntem invitaŃi Duminică, 15 Martie, orele 17.00, la parohia Sf.Haralambie Bellu la  Sf.Maslu de obște. 

                                      Sf.Grigorie Palama (+ 1359) a apărat  în disputele teologice pe monahii isihaști. Acești monahi, se 
                            îndeletniceau cu lucrarea  rugăciunii neîncetate, "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mă  

                            pe mine păcătosul!", vedeau lumina necreată a lui Dumnezeu. Adversarii isihaștilor negau posibilitatea vederii   

                            lui Dumnezeu, spunând că Dumnezeu nu poate fi văzut de către om. Sf.Grigorie Palama a răspuns că isihaștii nu   
                            văd  Fiinţa lui Dumnezeu, ci energiile necreate care se revarsă din Fiinţa Lui.  
                                A trecut la cele veșnice la 14 noiembrie 1359. Potrivit tradiţiei, înainte de a face trecerea spre lumea vesnică, i  
                            s-a arătat Sf.Ioan Gură de Aur, care i-a adresat cuvintele: "Spre Inălţimi! Spre Inălţimi!" Moaștele Sf.Grigorie  
                            Palama se păstrează la Tesalonic.                                                                                  www.crestinortodox.ro 

                      9 martie - Testamentul Sf.40 de Mucenici a fost dictat Sfântului Meletie, episcopul Antiohiei, atunci când erau   
                   în lac. "Așadar, să vă departaŃi de orice poftă si rătăcire lumească. Căci mărirea lumii este înșelătoare si  
                      neputincioasă, înflorește pentru puŃin si îndată se veștejeste ca iarba grădinii. Primind sfârșitul mai repede ca începutul.  
                      Mergeti mai degrabă la iubitorul de oameni Dumnezeu, care dăruieste bogăŃie neîmputinată celor ce aleargă la El și  
                      dă ca răsplată viaŃa vesnică celor ce cred in El. Timpul acesta este folositor celor ce voiesc să se mântuiască, oferind  
                      prilejul potrivit pentru pocăinŃă, pentru practicarea adevăratei vieŃuiri celor ce nu amână nimic pentru viitor. Căci schimbarea  
                      vieŃii este neprevazută. Si chiar de ai cunoaște-o, vezi ceea ce este de folos și arată in modul acesta curăŃia credinŃei,  
                      pentru ca prin aceasta să ștergi urma păcatelor făptuite mai înainte. Căci în starea în care te voi găsi, zice Domnul, în aceea     

te voi și judeca. Sârguiti-vă, deci, să fiti fără greșeală în poruncile lui Hristos, ca să scăpaŃi de focul cel nestins si veșnic. Căci glasul cel 
dumnezeiesc strigă: Timpul s-a scurtat. Mai presus de toate, cinstiti iubirea, căci numai ea singură respectă datoria iubirii frăŃesti și se supune 
legii lui Dumnezeu. Căci prin fratele cel văzut se cinstește Dumnezeu Cel nevăzut."                                            www.crestinortodox.ro 

12 martie - Sf.Grigorie Dialogul - Autorul Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite, este pomenit în fiecare an în 
ziua de 12 martie, de Biserica Ortodoxă. Este unul dintre cei patru Părinţi reprezentativi ai creștinismului 
occidental, alături de Sf.Ambrozie, Fericiţii Augustin si Ieronim și este cinstit în mod deosebit și de Biserica 
Răsăritului. A fost și primul călugar ales episcop al Romei. Pontificatul său a durat din anul 590 și până în 604. 

A scris si "Cartea regulii pastorale", adresată preoţilor. A trecut la Domnul pe 12 martie 604, la Roma.  

agiurgiului.ro

SIHASTRU, pustnic; schimnic; ascet - „care trăiește în liniște” - Călugăr care trăiește într-un loc izolat, petrecându-și viața în post și rugăciuni. 

 

 




