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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 nam văzut niciodată."
(Marcu 2, 1-12)
În mod surprinzător, Mântuitorul Iisus Hristos îl numeşte pe acest om paralizat "fiule", ceea ce nu era un lucru obişnuit.
El a vindecat o mulţime de bolnavi, dar nu tuturor le-a spus "fiule". Acestui bolnav, acestui om paralizat, însă, i-a spus
"fiule", după cum i-a spus femeii bolnave care avea scurgere de sânge sau hemoragie de ani mulţi: "îndrăzneşte, fiică" (Luca
8, 48). Când Mântuitorul Iisus Hristos numeşte pe cineva fiu sau fiică, aceasta înseamnă că a văzut tainic şi a recunoscut
public credinţa acelei persoane. Deci, prin însuşi faptul că îl numeşte pe acest om paralizat fiu, adică fiu duhovnicesc,
Hristos-Duhovnicul şi Doctorul ne arată că a citit în sufletul acestuia multa lui credinţa smerită şi marea lui dorinţă de a fi
vindecat, iar El îi arăta ca unui fiu iubirea părintească a lui Dumnezeu, iertându-i păcatele şi vindecându-l de boală.
Aşadar, omului păcătos care se pocăieşte, mai ales după ce a trecut prin suferinţă, Dumnezeu îi dăruieşte harul
înfierii. Astfel, omul credincios, căruia Dumnezeu i-a iertat păcatele, devine un om înfiat prin har. Dintr-un rob al
păcatului, harul iertător, vindecător şi eliberator al lui Hristos face un fiu al credinţei şi al iubirii divine părinteşti!
†Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane - www.crestinortodox.ro/
Totul e în mâna lui Dumnezeu: stă în puterea, în înţelepciunea, în mila Lui. Noi trebuie să sădim şi să adăpăm, şi nu putem
să ne abatem de la această îndatorire fără să cădem în primejdia veşnicei pierzanii.
Datoria lucrătorului e să sădească şi să ude, dar de puterea şi de înţelepciunea şi de mila lui Dumnezeu depinde dacă
sămânţa prinde sau nu prinde rădăcină, creşte sau nu, aduce sau nu aduce roade.
Datoria savantului e să cerceteze şi să caute, dar depinde de puterea, de înţelepciunea şi de mila lui Dumnezeu dacă i se va
dezvălui cunoaşterea.
E datoria părintelui să-şi crească în frica lui Dumnezeu copilul, dar depinde de puterea, de înţelepciunea şi de mila lui
Dumnezeu viaţa acestui copil.
E datoria preotului să înveţe, să îndrumeze, să îndrepteze pe credincioşi, dar depinde de puterea, de înţelepciunea şi de mila
lui Dumnezeu dacă strădania lui rodeşte.
E datoria noastră a tuturor să ne silim şi să facem totul ca să fim vrednici să stăm în faţa Fiului lui Dumnezeu, dar
depinde de puterea, de înţelepciunea şi de mila lui Dumnezeu dacă vom fi sau nu vom fi îngăduiţi lângă Domnul.
Dar să nu luptăm fără nădejde în mila lui Dumnezeu! Fie ca strădaniile noastre să fie străluminate de nădejdea că
Domnul e lângă noi, şi că ne va primi şi pe noi întru lumina feţei Sale. Nu e fântână mai adâncă, mai nesecată decât mila
lui Dumnezeu! Când Fiul Risipitor şi-a venit întru sine după groaznica-i cădere între porci, milostivul tată a ieşit să-l
întâmpine, l-a îmbrăţişat şi l-a iertat. Dumnezeu nu osteneşte să iasă în întâmpinarea copiilor săi care se întorc, îşi întinde
braţele spre toţi cei care se îndreaptă spre El. Dacă Domnul îşi întinde braţele către cei răzvrătiţi, cum nu Şi le-ar întinde spre
cei ascultători? Spune proorocul David, cel ascultător: Văzut-am mai înainte pe Domnul înaintea mea pururea, că de-a
dreapta mea este ca să nu mă clatin (Psalm 15, 8). Pe cei care se luptă spre mântuire, Dumnezeu nu îi lipseşte de-a sta
înaintea feţei Sale. Să nu socotim aşadar că nevoinţele ne sunt în zadar, cum fac cei fără Dumnezeu şi deznădăjduiţii; ci
silindu-ne şi trudind, să nădăjduim în mila Domnului Dumnezeu. Şi mai ales în vremea Marelui Post să ne înmulţim
strădaniile, aşa cum ne învaţă Sfânta Biserică. Iar cărarea întru acestea sa ne fie luminata ele pilda celor patru care s au suit pe
acoperiş, l-au rupt şi l-au aşezat pe al cincilea, pe prietenul bolnav, înaintea Domnului. Dacă o cincime din suflet ne e
paralizat, sau bolnav, să ne grăbim a o aduce cu cele patru tefere înaintea Domnului, şi El va vindeca ce-i bolnav în noi. Dacă
unul din cinci simţuri ni s-a smintit de către lume şi boleşte, să alergăm cu celelalte patru înaintea Domnului, ca să aibă El
milă de cel bolnav şi să-l vindece. Când e bolnavă o parte din trup, doctorul prescrie două feluri de îngrijire: grijă de
mădularul bolnav, şi întărirea celor tefere, încât acestea fiind mai sănătoase, mai puternice, să ţină cumpănă părţii bolnave.
Aşa e şi cu sufletul. Dacă ne îndoim cu mintea, să alergăm cu inima a ne întări în credinţă şi, cu ajutorul lui
Dumnezeu, să vindecăm mintea bolnavă. Dacă am păcătuit uitând rugăciunea, să ne grăbim cu fapte de milostenie a
restaura în noi rugăciunea pierdută; şi aşa cu toate.
Iar Domnul va vedea credinţa noastră, strădania şi silinţa noastră, şi va avea milă de noi. În îndurarea-I fără margini,
ne va lăsa lângă El, înaintea feţei Sale de viaţă dătătoare, de unde primesc viaţă, putere şi bucurie fără de număr cete îngereşti
şi armii de sfinţi. A Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos fie slava şi lauda, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt,
Treimea cea deofiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Sfântul Nicolae Velimirovici – www.doxologia.ro

INVITAŢIE: Suntem invitaţi să participăm la Sf.MASLU de obşte
la parohia Sf.Haralambie Belu (str.Impăratul Traian) Paroh Pr.Gheorghe DOGARU,
care va avea loc Duminică, 15 martie 2020, orele 17.00
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Duminică, 15 martie – Sf.Grigorie Palama;
Marţi, 17 martie – Sf.Cuv.Alexie, omul lui Dumnezeu;
Miercuri, 18 martie – Sf.Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului;
Vineri, 20 martie – Sf.Cuv.Mc.ucişi în Mănăstirea Sf.Sava cel Sfinţit;

Cuvinte despre post Sfântul Vasile cel Mare
Postul este dar de demult, dar neveștejit, fără de vârstă, însă neîncetat înnoit, ce înflorește întru întreaga lui frumusețe.
Postul este strajă bună a sufletului, însoțitor de nădejde al trupului, armă pentru cei viteji, școală a nevoitorilor.
El retează ispitele, îi înfierbântă către evlavie pe cei ce se nevoiesc, fiind însoțitor al trezviei și înfăptuitor al curăției. Întru
războaie săvârșește el lucruri pline de vitejie, iar pe timp de pace ne învață liniștirea. Postul îl sfințește pe preot. Fără post nu
este cu putință să săvârșească el ceva din tainele adevăratei slujiri.
Isihasmul și rugăciunea https://ziarullumina.ro/
Închinarea Duminicii a 2-a din post, a Sfântului Grigorie Palama, s-a făcut încă din 1368, momentul canonizării sale,
iar înțelesul duhovnicesc al acestei prăznuiri constă în trimiterea creștinului, angajat în luptele duhovnicești ale Postului
Mare, spre lumina Învierii Domnului, spre lumina cea necreată și neînserată a Împărăției Cerurilor, lumină gustată de
Sfântul Grigorie și de fiecare credincios care încearcă, prin asceză și rugăciune, să ajungă la slăvitul praznic al Învierii
Domnului. Importanța istorică a acestei prăznuiri a făcut posibilă așezarea ei după Duminica Ortodoxiei, întrucât atunci a fost
prăznuit triumful icoanelor și a fost stabilită ca sărbătoare a întregii Ortodoxii, iar acum triumful mișcării isihaste, isihasmul
fiind o mișcare duhovnicească ce conduce pe om la scopul final, și anume restabilirea asemănării cu Dumnezeu, prin
intermediul ascezei și al rugăciunii. Conform învățăturii Sfântului Grigorie, asceza este condiția dobândirii rugăciunii
curate ce duce la unirea cu Dumnezeu. El spune că „avem nevoie să simțim prin simțul pipăitului durerea postului, a
privegherii și a altora ca acestea, dacă vrem să ne îngrijim de rugăciune” (Cuvântul despre rugăciune). Nevoința
duhovnicească duce la trezirea conștiinței, care este primul pas făcut în drumul pocăinței.
Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ ne arată că atunci când rostim cuvintele „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu”,
prin ele „mărturisim toate tainele credinţei noastre, căci aceste cuvinte cuprind în ele Evanghelia pe scurt. Pentru asta,
Rugăciunea lui Iisus se mai cheamă şi Rugăciunea minţii. Iar când rostim şi «Miluieşte-mă pe mine păcătosul!», atunci,
noi mărturisim nevrednicia şi josnicia noastră, cerând de la Domnul milă, căci, dacă avem mila Lui, atunci toate cele bune le
avem”.
Să avem neîncetat în minte că Domnul ne privește
Starețul Tadei
Cel mai însemnat lucru este paza păcii inimii. Să nu vă tulburați sub nici un chip. În inimă trebuie să domnească pacea,
liniștea, tăcerea, liniștirea. Vălmășagul gândurilor este starea duhurilor căzute. Mintea noastră se cere să fie adunată, unită,
atentă. Numai în mintea unită Se poate sălășlui Dumnezeu cel Unul.
Alături de paza liniștii inimii, deprindeți-vă și cu chipul în care ședeți înaintea lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă: să ai
neîncetat în minte că Domnul ne privește. Pe El trebuie să-L avem în cuget când ne trezim, când ne culcăm, la muncă, la masă
sau când ne plimbăm. Domnul este pretutindeni și în toate.
Rugăciune specială pentru încetarea noii epidemii
https://basilica.ro/
Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta de grijă cea înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră,
ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcate, oprește noua boală molipsitoare (noua epidemie),
precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David.
Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i grabnic
din patul durerii, ca să Te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală.
Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc
pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale. Îndepărtează toată boala și suferinţa din popor și ne învață să prețuim viața și
sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea
Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele. Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi,
Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
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Programul săptămânii 15 martie – 22 martie 2020
8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea slăbănogului din Capernaum) – Pr.Ticu
17 - 19 - Sf.MASLU de obşte la parohia Sf.Haralambie (str.Împ.Traian 33)
17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu
- Program administrativ (zi liberă)
8.30 - 11 - Liturghia Darurilor şi Sfinţirea mică a apei - Pr.Ticu
8 - 12
17 - 18
8 - 11
17 - 18
8 - 12
17 - 19

- Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite şi Sf. MASLU – Pr.Ticu
- Slujba acatistului – Pr.Ticu
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Ticu
- Vecernia Duminicii a III-a din Post – Pr.Dragoş
- Sf.Liturghie (a Sfintei CRUCI) – Pr.Dragoş
- Sf.MASLU de obşte la parohia MĂRŢIŞOR

