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Duminica a II-a din Post
(vindecarea slăbănogului
din Capernaum)
„Şi intrând iarăşi în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă. Şi îndată s-au adunat mulţi, încât nu mai era
loc, nici înaintea uşii, şi le grăia lor cuvântul. Şi au venit la El, aducând un slăbănog, pe care-l purtau patru inşi. Şi neputând
ei, din pricina mulţimii, să se apropie de El, au desfăcut acoperişul casei unde era Iisus şi, prin spărtură, au lăsat în jos patul în
care zăcea slăbănogul. Şi văzând Iisus 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 unul Dumnezeu? Şi îndată cunoscând Iisus, cu duhul Lui, că aşa cugetau ei în sine, le-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 sculat 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
Au trecut, cu ajutorul lui Dumnezeu, două săptămâni din
Sfântul şi Marele Post al Paştelui. Să ne cercetăm acum
conştinţele şi să ne întrebăm: Ne-am împăcat cu semenii
noştri prin iertare şi cu Dumnezeu prin spovedanie la preot
în aceste 14 zile de post? Am mers mai des la Sfânta
Liturghie în aceste Duminici şi ne-am învrednicit să
primim Trupul şi Sângele lui Hristos? Am postit de
mâncare de dulce, de mânie, de beţie şi de tot păcatul de
când am intrat în Sfântul Post? Am făcut milostenie la
săraci şi suntem hotărâţi să postim şi să ne rugăm lui
Dumnezeu pînă la Sfintele Paşti? Avem grijă de cei dragi
adormiţi din neamul nostru şi ne rugăm pentru iertarea
lor?
Cei care aţi făcut acestea, continuaţi să vă rugaţi,
mergeţi la biserică şi vă vindecaţi slăbănogirea sufletului
prin rugăciune, prin milostenie şi prin pocăinţă. Iar cei
care n-aţi făcut nimic pentru suflet în aceste zile sfinte de
pocăinţă, nu amânaţi, ci începeţi de acum a lucra
mântuirea dumneavoastră, pînă încă avem timp.
Vă amintesc că astăzi Biserica Ortodoxă face
pomenirea Sfântului Ierarh Grigorie Palama,
mitropolitul Tesalonicului în secolul al XIV-lea, ca
sfânt şi dascăl al rugăciunii. El a fost dascăl, lucrător şi
apărător al neîncetatei rugăciuni a lui Hristos. Cereţi-i
ajutorul şi urmaţi după putere pe urmele rugăciunii lui.
De vom face aşa vom avea mare folos sufletesc din
toate, vom trece curgerea postului cu lucrare
duhovnicească şi ne vom învrednici de slăvita Înviere a lui
Hristos Dumnezeu. Amin.
Părintele Cleopa Ilie – ww.crestinortodox.ro.com

Conştiinţa Bisericii îl consideră pe Sfântul Grigorie Palama drept
un mare Părinte al Bisericii, un dascăl nerătăcitor şi îl alătură celor
Trei Sfinţi Ierarhi şi celor trei mari teologi ai Bisericii. Denumirea
de teolog ce i-a fost atribuită, l-au adus alături de marii Sfinţi ai
Bisericii noastre. Sfântul Grigorie este cu adevărat "un apărător de
neînvins al teologilor". Dar şi în cadru sinodal, Biserica i-a atribuit
merite unanime, considerându-1 drept părinte, dascăl şi teolog
nerătăcitor.
Mai întâi, Sfântul Grigorie Palama se distinge ca un dascăl simplu
şi sigur al Bisericii.
Mai apoi, învăţăturile Sfântului Grigorie cu privire la diferenţierea
dintre esenţă şi energii, despre participarea persoanei umane la
energiile necreate ale lui Dumnezeu şi cu privire la modul de viaţă
isihast reprezintă înseşi predaniile Bisericii şi un îndreptar de viaţă
sfinţitoare.
În al treilea rând, oricine îl neagă şi îl subevaluează pe Sfântul
Grigorie Palama, precum şi viaţa isihastă pe care a experiat-o şi a
predat-o şi altora ca model de vârf al Ortodoxiei, să fie anatemizat şi
alungat din cadrul Bisericii Ortodoxe.
Toate aceste lucruri exprimă marea importanţă a Sfântului
Grigorie, dar şi a Sfântului Munte, care a păstrat nealterată
tradiţia isihastă până în zilele noastre. Această tradiţie isihastă
reprezintă cea mai mare comoară a Sfântului Munte, o nădejde
pentru lume şi un model de viaţă adevărată pentru creştini.
Negarea Sfântului Munte şi a tradiţiei isihaste reprezintă, de fapt,
o negare a Sfintei Tradiţii Ortodoxe şi o părăsire a "Uneia Sfinte,
soborniceşti şi apostolice Biserici".
Hieroteos Vlachos – ”Sfântul Grigorie Palama Aghioritul”,
www.logos.md

”Darul iertării păcatelor e mai mare decât darul minunilor, întrucât priveşte sufletul; pe când minunile privesc de obicei
trupul. O iertare a sufletului, o curăţire a lui, uneori e o adevărată înviere din morţi, şi-i mai de preţ aceasta decât tămăduirea
unui picior.
Fără darul minunilor între oameni ne putem mântui, dar fară darul preoţilor, al iertării păcatelor, nimeni nu se mântuieşte.
Ce n-a dezlegat preotul pe pământ, aşa rămâne: nedezlegat nici în Cer. Şi preotul nu te poate dezlega dacă nu vii să-ţi
mărturiseşti păcatele. De asemenea preotul nu te poate dezlega - ca oarecum cu sila - dacă nu-ţi dai însuţi toată silinţa de a te
dezlega tu de năravurile tale rele.”
Părintele Arsenie Boca – Cuvinte vii

Tema catehezei din 31 martie - Nădejdea în Dumnezeu: lumina vieţii
Creştinul - ,,Apostolul” iubirii

teolog doctorand Alexandru Mălureanu - Elveţia

Fiecare dintre noi am întâlnit persoane care au avut o atitudine ciudată de raportare la anumite situaţii sau chiar la anumiţi
oameni.
De multe ori ne întrebăm dacă se vor mântui şi cei de alte credinţe sau religii, dacă trebuie să mai vorbim cu rude care au
îmbrăţişat alte concepţii religioase, cum să ne comportăm şi cum să comunicăm cu cei care se declară atei?
Mulţi creştini manifestă un anumit tip de comportament în astfel de situaţii: radicalismul care marchează fanatismul.
Atunci când consideri că altul poate fi pierdut, dar tu nu, doar pentru că eşti creştin, atunci când nu mai comunici din duşmănie
confesională şi când nu accepţi alte păreri, te mai poţi numi creştin?
În Sfânta Scriptură întâlnim câteva momente demne de luat în calcul. Mântuitorul Hristos a ascultat-o pe femeia
cananeiancă, a comunicat cu ea, chiar dacă era de altă religie şi chiar a binecuvântat-o cu vindecarea fiicei sale; a vorbit şi cu
femeia samarineancă (deşi samarinenii erau consideraţi păgâni de către evrei), dovedind astfel că barierele gândirii fanatice şi
naţionaliste trebuie depăşite cu ajutorul iubirii aproapelui, indiferent cărei religii aparţine acesta.
Sfântul Pavel, ,,Apostolul neamurilor”, a avut misiunea vestirii Evangheliei către popoarele păgâne, reuşind să comunice
mesajul universal al creştinismului cu convingerea că Hristos este Dumnezeul tuturor. Chiar evreilor le scrie o epistolă în care
adoptă o atitudine împăciuitoare, cu scopul de a propovădui Adevărul, de a mărturisi credinţa cea adevărată.
Dacă aceasta este atitudinea corectă faţă de cei de alte credinţe, atunci de ce există creştini care aplică alte abordări, străine
de duhul dragostei, al comuniunii şi al unităţii?
Pentru păstrarea fidelităţii credinţei, Sfinţii Părinţi aveau atitudini tranşante faţă de eretici. Şi în prezent, trebuie să
aplicăm acest principiu al tezaurizării credinţei, dar trebuie să ţinem cont totodată şi de aspectul dinamic, care prevede adaptarea,
contextualizarea şi comunicarea. Nu trebuie să cădem în relativism, dar nici în etnocentrism. Concepţia tradiţionalistă, statornică,
trebuie îmbinată cu cea modernistă, dinamică, formând astfel o unitate. Aceste concepţii sunt universale şi permanente, nu
succesive, de aceea trebuie privite cu echilibrul realismului şi cu discernământul creştinismului.
Într-un secol al comunicării şi al informaţiei, creştinul trebuie să manifeste o atitudine de dialog, toleranţă şi respect
reciproc pentru a mărturisi credinţa ,,iubirii aproapelui”.
Creştinul nu trebuie să se complacă, riscând să cadă în relativism, dar nici nu trebuie să displacă pe ceilalţi oameni,
doar pentru că nu sunt la fel ca el.
Toleranţa presupune respectarea părerii celuilalt, dar nu înseamnă automat că trebuie să fii de acord cu el. Poţi
comunica onest cu un ateu, nu încercând să-l combaţi, ci străduindu-te să prezinţi cele trăite în comuniune cu ,,Cel ce este”.
Mulţi adepţi ai altor religii trăiesc o viaţă dedicată preceptelor credinţei, depăşind uneori viaţa unor creştini ,,doar cu
numele”. De ce să afirmăm că alţii nu se mântuiesc, dar noi... sigur? Dumnezeu este Cel care va decide, pentru că ,,Duhul suflă
unde vrea...”. Dumnezeu are mărturisitori în tot pământul.
Atitudinea corectă este aceea de a propovădui, prin comunicare şi toleranţă, Adevărul unic al lui Hristos, ,,până la marginile
pământului” şi nu a ne substitui lui Dumnezeu, Judecătorul şi Creatorul tuturor.
Aşadar, creştinul este dator să urmeze îndemnul Mântuitorului de a iubi pe aproapele, indiferent de religie,
comunicând cu el în duhul respectului reciproc şi al toleranţei, al discernământului şi al dragostei creştine, după exemplul
Domnului Hristos, care ne-a învăţat să ne iubim unii pe alţii, precum şi El ne iubeşte.

Când îţi aduci aminte de Dumnezeu, înmulţeşte rugǎciunea, ca atunci când Il vei uita, Domnul sǎ-si aducǎ aminte de
tine.
Cel ce se roagă pentru oamenii ce-l nedreptătesc, îi inspăimântă pe draci; iar cei ce se luptă cu cei dintâi, e rănit de cei
de al doilea.
Sf.Marcu Ascetul

ANUNŢ:
ANUN : Cine doreşte să doneze o strană din lemn sculptat să se adreseze pentru înscriere şi detalii părintelui
Dragoş sau părintelui Ticu. Preţul este de 700 lei / strană. (mai sunt disponibile ultimele 2 strane).
Ziua
Duminică
Duminică
Luni
Miercuri
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică

Programul săptămânii
ORA

31 martie
31 martie
1 aprilie
3 aprilie
5 aprilie
5 aprilie
6 aprilie
6 aprilie
7 aprilie
7 aprilie

8 - 12
17 – 18
17 – 18
8 - 11
9 - 11
17 - 18
8 - 12
17 – 18
8 - 12
17 – 18

31 martie 2013 – 7 aprilie 2013
Slujbe
- Sf. Liturghie (a Sf.Grigorie Palama ) - Pr. Ticu
- Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr. Ticu
- Acatistul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil - Pr. Ticu
- Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite şi Sfinţirea mică a apei - Pr. Ticu
- Liturghia Darurilor şi Taina Sf.Maslu - Pr. Ticu şi Pr.Dragoş
- Slujba acatistului - Pr. Ticu
- Sf. Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr. Ticu
- Vecernia Duminicii a III-a din Post – Pr. Dragoş
- Sf. Liturghie ( a Sf.Cruci ) - Pr. Dragoş
- Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr. Dragoş

