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"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) 

Evanghelia de astăzi ne încredințează că, dacă vom avea puțină dragoste față de aproapele și ne va păsa de sufletul lui, 

putem să-l aducem chiar și în felul acesta înaintea lui Dumnezeu, iar El, care caută spre noi cu atâta iubire și ne ascultă cu 

atâta răbdare, privește cu bunăvoință spre rugăciunile noastre pentru ceilalți. Dacă ar căuta Domnul numai la vrednicia 

faptelor, nu s-ar mai mântui nimeni, însă El caută și la gândul nostru cel bun și la intenția noastră frumoasă, așa cum a 

căutat și la intenția și la credința celor patru care l-au adus astăzi pe paralizat. A primit gândul lor frumos, a căutat la jertfa lor 

și a ascultat rugăciunea lor tainică pe când îl purtau cu speranța pe targă. S-a arătat Dumnezeu „impresionat” de dorința lor 

sfântă și n-a mai pretins paralizatului nimic, ci i-a zis doar: „Iertate sunt păcatele tale!”  

 Minunea săvârșită astăzi de Hristos ne atrage atenția că noi nu suntem numai trupuri. Nu suntem doar ceea ce se 

vede, îndeobște, ci suntem ființe întregi, cu trupuri, dar și cu suflete, iar o sănătate precară a sufletului, constând în păcate 

nemărturisite, deci neiertate și netămăduite, poate aduce până și suferința fizică — paralizie în cazul slăbănogului de astăzi.  

 Așadar, să avem grijă și de sufletul nostru, după cum avem grijă de trup. Așa trebuie să fie și viața noastră în Hristos! 

Să-i purtăm permanent în inimile noastre, în rugăciune sfântă, și pe ceilalți — pentru că Dumnezeu nu ne-a creat ca indivizi 

egoiști, ci pentru relație de iubire cu El și cu aproapele — făcându-ne, astfel, datoria de buni creștini față de El și față de toți 

cei din jurul nostru!                                   †  Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanatilor           www.cuvântul-ortodox.ro 

A doua Duminică din Postul Mare  este consacrată Sf. Grigorie Palama. Și nu întâmplător, deoarece viaţa, gândirea şi 

scrierile sale stau la baza întregii spiritualităţi creştine, Biserica Ortodoxă evocându-l ca „propovăduitor al harului, organ 

dumnezeiesc al Teologiei şi vestitor al Luminii necreate”. Sfântul Grigorie Palama a fost un mare apărător al adevărului 

creştin potrivit căruia, în Iisus Hristos, este posibilă unirea omului cu Dumnezeu şi îndumnezeirea lui prin har. Această 

învăţătură o păstrau cu sfinţenie şi monahii isihaşti din Athos, care afirmau că, prin izbăvirea de patimi şi prin rugăciune 

curată, omul poate vedea slava lui Dumnezeu încă de pe pământ, printr-o tainică şi suprafirească unire cu El. 

Sfântul ierarh s-a ocupat în principal cu problema posibilităţii omului de a-L cunoaşte pe Dumnezeu și de a se 

împărtăşi de Dumnezeu. De aceea, teologia Sf. Grigorie Palama este centrată pe argumentarea capacităţii omului de a se uni 

cu Dumnezeu Cel necreat, prin energiile sau lucrările dumnezeieşti. Această sfântă comuniune este reală, deoarece energiile 

divine sunt necreate, izvorând din Dumnezeu, deci dumnezeieşti şi îndumnezeitoare. Sf. Grigorie Palama a sintetizat 

gândirea patristică într-o teologie a slavei lui Dumnezeu. Focalizat asupra „luminii taborice”, el susține deosebirea tradiţională 

dintre Ființa Dumnezeiască absolut transcendentă şi de necunoscut, şi harul necreat, energiile sau manifestările 

dumnezeieşti, imanente şi îndumnezeitoare, de care omul se poate împărtăși (Paul Evdokimov). 

În consens cu Sf. Scriptură şi Sf. Tradiţie a Bisericii, învăţătura Sf. Grigorie Palama evidenţiază faptul că lumina harului 

divin este necreată, fiind energie dumnezeiască, iar cei îndumnezeiţi văd într-adevăr această lumină, şi nu numai că o văd, 

ci se văd pe ei înşişi scăldaţi în ea. Aceasta este slava lui Dumnezeu, strălucirea Lui, lumina taborică, a Învierii lui Hristos şi a 

Cincizecimii. Întreaga Biserică, în trei mari Sinoade ţinute la Constantinopol, a dat dreptate Sf. Grigorie Palama şi a 

propovăduit că VIAŢA ÎN HRISTOS NU SE REZUMĂ LA ZIDIREA OMULUI MORAL, ci are ca țintă 

îndumnezeirea lui prin harul Sfântului Duh, care înseamnă vederea lui Dumnezeu. Harul divin se comunică treptat 

făpturilor într-un suiş continuu, ca pe „scara” văzută de Iacov, sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingând cerul (Fc. 28, 12). 

Acest „foc al harului” e viaţa însăşi a virtuţilor, este prezenţa lui Dumnezeu cel Viu, lucrător în viața noastră. 

SCOPUL VIEŢII OMULUI ESTE ÎNDUMNEZEIREA REALIZATĂ PRIN HARUL DUHULUI SFÂNT, prin 

unirea reală cu Dumnezeu, săvârşită în Biserică, fapt posibil numai prin întruparea Domnului şi „da”-ul Sfintei Fecioare Maria, 

care a asumat liber negrăita naștere a Mântuitorului Iisus. 

       Pentru adversarii Sf. Grigorie Palama și a isihaștilor în general, chestiunea vederii lui Dumnezeu se pune numai în plan 

intelectual, fiind doar o simplă cunoaştere la nivel raţional. În schimb, pentru Sf. Ierarh tesalonicean, şi pentru întreaga tradiţie 

a teologiei mistice, VEDEREA LUI DUMNEZEU ESTE INSEPARABILĂ DE ÎNDUMNEZEIRE, constituind unul 

dintre aspectele ei. Aceasta este vederea Feţei luminoase a lui Dumnezeu întoarsă spre fiecare dintre noi, şi care este „vederea 

Hristosului Schimbării la Faţă” (Ibidem, p. 152).                                                  Sorin Lungu         www.crestinortodox.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                     Programul săptămânii  24 martie  –  31 martie  2019 

Duminică         24  martie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea slăbănogului din Capernaum) – Pr.Dragoş 

Duminică         24  martie         16 – 17 - Acatistul BUNEI – VESTIRI  - Pr.Dragoş 

Duminică         24  martie 17– 19 -  SF.MASLU de obşte la parohia MĂRŢIŞOR 

Luni                 25  martie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Buna Vestire) – Pr.Dragoş 

Luni                 25  martie         17 – 18 -  Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş 

Marți               26  martie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri          27  martie           8 - 11 - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite şi Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Joi                    28  martie   

Vineri              29  martie          8 – 12 - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite şi Taina Sf.MASLU 

Vineri              29  martie         17 - 18 - Slujba acatistului – Pr.Dragoş 

Sâmbătă          30  martie           8 - 12 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoş 

Sâmbătă          30 martie 17– 18 - Vecernia Duminicii a III-a din Post (a Sf.Cruci) – Pr.Ticu 

Duminică         31  martie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Cruce) – Pr.Ticu 

Duminică         31  martie 17– 19 -  SF.MASLU de obşte la parohia Sf.Haralambie 

 

               Luni, 25 martie  -  Buna Vestire; 

                           Marţi, 26 martie – Soborul Sf.Arhanghel Gavriil; Sf.Mc.Montanus şi soţia sa Maxima; 

                                       Miercuri, 27 martie  – Sf.Mc.Matroana din Tesalonic; Sf.Prooroc Anania; 

                                                   Joi, 28 martie – Sf.Cuv.Ilarion cel Nou; 

                                                                   Sâmbătă, 30 martie – Sf.Cuv.Ioan Scărarul. 

 
25 martie  -  Buna Vestire - Nu subtilităţile teologice interesează şi frământă pe oamenii de rând care cred în Maica 

Domnului şi nădăjduiesc în ajutorul ei suprafiresc. ... Pentru marea masă a oamenilor Maica Domnului e maica mereu 

gata să ierte, să se roage, să îndrăznească a cuprinde pe Domnul cu temeritatea ei de mamă şi să-L roage pentru 

sărmanii muritori. Căci, mult poate rugăciunea mamei pentru îmblânzirea Stăpânului.  Maica Domnului e izvorul lacrimilor, 

e neobosita apărătoare (avocată), neruşinata (fără de ruşine, de sfială) şi stăruitoarea noastră solitoare împotriva dreptăţii stricte. 

Reprezintă în cer dulceaţa feminină şi nemărginita dragoste maternă. Păcat de cei care o nesocotesc. Li se aplică vorba 

răposatului cardinal Ottaviani despre atei: ateii nu sunt păcătoşi, sunt nenorociţi. 

Nu-mi este ruşine să mi-o închipui pe Maica Domnului zbătându-se, cerând, implorând, intervenind, stăruind; după cum nu-

mi este ruşine a mi-o închipui copilăreşte – dar nu eretic – alergând la poarta raiului cu o chisea de argint în mână şi cu 

mahrama pe braţ ca să întâmpine pe mucenicii Fiului ei, să le ureze bun venit, să-i îmbie cu neînchipuit de bună dulceaţă şi să le 

şteargă sudoarea frunţii şi sângele cu mahrama ei cea sfântă. 

Noi cei de jos, păcătoşii, noi nesigurii de soarta ce ne aşteaptă, noi temătorii de Judecata de Apoi (şi de ispitele şi 

primejdiile ce ne înconjoară, pe acest pământ bogat în capcane), cum de nu ne-am simţi fericiţi peste măsură că ne putem 

număra printre cei care cred în milostivirea pururea Fecioarei Maria bucuria tuturor celor necăjiţi? 

De aceea bună socotim rugăciunea creştinească dinainte de culcare, cea care uneşte cele două evlavii: „O, preacinstită şi de 

viată făcătoare crucea Domnului! Ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu şi cu toţi sfinţii în veci, 

Amin”.          Nicolae Steinhardt, DOUĂ EVLAVII CE NU SE CUVINE A FI PĂRĂSITE: CINSTIREA CRUCII SI A MAICII DOMNULUI     http://biserica-razvan.ro 

 

INVITAŢIE : Parohia “Sf.Haralambie-Belu” , Str. Împăratul Traian, nr. 33, ne invită duminică, 31 martie 2019, orele 17.00 

la Sf.Maslu de obște.       (Paroh  Pr. Gheorghe Dogaru)   

 

Inima în Marele Post  -  

              „Fie ca inima ta să nu pizmuiască pre cei păcătoşi, mai bine fii mereu în frica Domnului.” (Pilde 23:17) 

Eşti om botezat, adică curăţit de necurăţia dintru inceput şi plivit de buruiana cea străveche. Necurăţia cea dintru 

inceput şi buruiana cea străveche au izvorât din păcatul cel dintru inceput şi străvechi al strămoşilor. Oare preţuieşti cum se 

cuvine mila şi prea-marele dar ce ţi s-a dat prin botez?  Dintr-o cocină murdară, botezul a făcut din tine Biserică. Aşadar, ce 

invidie poţi avea oare in inimă faţă de cei ce preschimbă iarăşi o dumnezeiască Biserică in cocină murdară? Inima ta să nu 

invidieze pe cei păcătoşi. Sau dacă cuiva i se curăţă, luminează, tămâiază şi impodobeşte casa; şi acesta, in loc să ţină casa sa 

in astfel de randuială, ia lopata şi aruncă peste uşi şi ferestre toată necurăţia – il vei invidia, oare, sau il vei plânge?  Insuşi 

Domnul  Dumnezeu a curăţit prin botez pe tot omul botezat. Frica ar trebui să te cuprindă in faţa acestui gând, frica lui 

Dumnezeu, care a venit pentru a spăla, lumina, renaşte şi mântui pe oameni.  Precum curg lacrimile din pricina unei mari 

tristeţi, dar şi din  pricina unei mari bucurii, aşa şi frica il cuprinde pe om din pricina unei mari răutăţi, dar şi din pricina 

unei mari jertfe.  Dumnezeu S-a arătat in Hristos ca o slugă pentru a curăţi casa ta, pentru a preschimba cocina in Biserica din 

inima ta. Oare  nu te cuprinde frica de atata smerenie a Impăratului Impăraţilor? Şi oare nu te cuprinde frica când vezi pe 

omul botezat când păcătuieşte? Cu adevărat, nu este ceva mai nebunesc decât a invidia pe păcătos. Nebunie e şi a-l invidia pe 

cel drept, mare  nebunie – dar a-l invidia pe păcătos e cel mai nebunesc lucru. Ce este păcătosul? Este un sinucigaş 

inconştient. Este un om ca orice om, care işi doreşte viaţa, insă neincetat agoniseşte moarte intru sine. Sau: este un om care işi 

doreşte sănătate, dar  neincetat ia otravă. Oare il vei invidia? … Dacă iţi pare rău pentru el şi il indrepţi, ii faci bine şi ţie şi lui, 

iţi intăreşti inima ta, iar pe a lui o vindeci. In această a treia săptămană a Postului Mare, lărgeşte-ţi inima, ca să iasă toată 

invidia.  Gandeşte-te, oare cu cate mii s-ar impuţina răutăţile din patria ta dacă ar pieri invidia dintre oameni?  Ai grijă să nu te 

inşeli. Invidia nu se infăţişează sub numele ei adevărat. Curvia se ascunde sub numele dragostei, iubirea de arginţi sub 

numele chiverniselii, jocurile de noroc sub numele divertismentului, beţia sub numele iubirii de prieteni, iar invidia sub numele 

dreptăţii şi egalităţii. Şi in tine insuţi invidia se infăţişează ca o revoltă impotriva nedreptăţii şi inegalităţii. O, fiul meu, ai grijă 

să nu te inşeli. Tot talharul ce vine la uşă strigă: Eu sunt binefăcătorul şi prietenul tău. Păzeşte-te să nu te inşele glăsuirea lui 

şi nu deschide uşa ta.                                                                                                              Sf.Nicolae Velimirovici 




