
 

 
Martie 16, 2014: DUMINICA A DOUA DIN POST 

(a Sf. Gregorie Palama) 
 

 
Apostolul: Evrei 1:10-14; 2:1-3: 
 

Întru început Tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat şi cerurile sunt lucrul mâinilor 
Tale; Ele vor pieri, dar Tu rămâi, şi toate ca o haină se vor învechi; Şi ca un pe un veşmânt le 
vei strânge şi ca o haină vor fi schimbate. Dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu se vor sfârşi". Şi 
căruia dintre îngeri a zis Dumnezeu vreodată: "Şezi de-a dreapta Mea până când voi pune pe 
vrăjmaşii tăi aşternut picioarelor Tale"? Îngerii oare nu sunt toţi duhuri slujitoare, trimise ca 
să slujească, pentru cei ce vor fi moştenitorii mântuirii? Pentru aceea se cuvine ca noi să luăm 
aminte cu atât mai mult la cele auzite, ca nu cumva să ne pierdem. Căci, dacă s-a adeverit 
cuvântul grăit prin îngeri şi orice călcare de poruncă şi orice neascultare şi-a primit dreapta 
răsplătire, Cum vom scăpa noi, dacă vom fi nepăsători la astfel de mântuire care, luând 
obârşie din propovăduirea Domnului, ne-a fost adeverită de cei ce au ascultat-o. 
 
Evanghelia: Marcu 2:1-12: 

 
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. 
 
 În duminica a II-a a Postului Mare, mesajul evanghelic este credința în acțiune, 
credința vizibilă. Mulți spun și chiar se laudă că au credință, însă când îi întrebi să o 
dovedească, nu mai au prea multe de spus. 
 Să luăm aminte la cei patru oameni din evanghelia de astăzi care au dovedit 
credința lor, ducând pe targă pe semenul lor, slăbănogul, pe străzile Capernaumului, 
pentru a-l prezenta în fața Mântuitorului. Când au ajuns la casa unde era Mântuitorul, 
credința lor a fost pusă la încercare: neputând ei, din pricina mulţimii, să se apropie de El. 
Însă, credința tare nu cedează niciodată; întotdeauna găsește răspunsuri. Așadar, în loc să 
se întoarcă acasă, cei patru oameni își sporesc efortul (dovedesc credința lor) și au 
desfăcut acoperişul casei unde era Iisus şi, prin spărtură, au lăsat în jos patul în care zăcea 
slăbănogul. 
 Credința celor patru oameni a adus vindecare slăbănogului: Şi văzând Iisus 
credinţa lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale! 

 
Continuându-ne călătoria spirituală a Postului către Înviere, să învățăm de la cei 

patru oameni și să ajutăm pe cei în necaz, dovedind că credința noastră nu este doar o 
simplă mărturisire, ci un mod de viață, un exemplu, lumină lumii!  
 
       Pr. George Bazgan 
 
 
 

 
SLUJBELE PENTRU POSTUL MARE: 

 
Vinerea la 7:00 PM: ACATISTUL MAICII DOMNULUI. 

 
Sâmbăta la 5:00 PM: VECERNIA. 
 
După fiecare din aceste slujbe va urma Spovedania. 
 
        Duminica la 10:00 AM: SFÂNTA LITURGHIE. 

 
 
 
 
 
 



 

Agapa Duminicală 
 

Pentru această duminică, următoarele familii  
sunt programate pentru Agapa Duminicală: 

 

Paul & Darline Shelemey 
Elaine Turner 

Richard & Lil Toma 
 

Mulțumim mult tuturor! 
 

Notă: Rugăm călduros pe toți participanții la acest program să aducă numai 
mâncare deja gătită, care poate fi încălzită, folosind aragazul din sala mică. 

 

Vă mulțumim! 
 
 

 

Lista Nouă pentru Agapa Duminicală 
 

Lista nouă pentru Agapa Duminicală va intra în vigoare 
duminică, martie 30, 2014. Cei care nu sunt pe lista actuală și vor să 
participe, sunt rugați să contacteze pe Pr. George la 473 - 0029. 

Vă Mulțumim! 
 
 

 

Colectă de alimente 
 

 O colectă de alimente este în desfășurare în parohia noastră. 
Vă rugăm să aduceți alimente neperisabile și să le depuneți la intrarea în biserică. 
”Fericit cel ce caută la sărac și la sărman; în ziua cea rea îl va izbăvi pe el Domnul. 
Domnul să-l păzească pe el și să-l vieze și să-l fericească pe pământ și să nu-l dea în 
mâinile vrăjmașilor lui” (Psalm 40:1-2). 
 

VĂ MULȚUMIM! 
 

 



 

 
Despre Căsătoriile Mixte 

 
 Trăind într-o societate pluralistă, ca cea a noastră, prezintă partea ei de 
avantaje și probleme, în special pentru tinerele generații. 
 În ceea ce privește căsătoriile mixte, părinți ortodocși și copiii lor 
trebuie să știe care este poziția Bisericii Ortodoxe. Potrivit învățăturii 
Bisericii Ortodoxe, căsătoriile mixte trebuie să întrunească următoarele 
condiții: 
 

 1. Partea ne-ortodoxă trebuie să fie creștină. Aceasta înseamnă că 
persoana respectivă trebuie să fi fost, sau să fie botezată (înainte de cununia 
religioasă) într-una din celelalte două denominațiuni creștine: Catolică sau 
Protestantă. Desigur, ideal ar fi ca respectiva persoană să fi botezată în 
Biserica Ortodoxă.  
 

Așadar, un ortodox nu se poate căsători cu un ne-creștin în 
Biserica Ortodoxă. 

 

 2. Slujba Cununiei trebuie să aibă loc în Biserica Ortodoxă și să fie 
oficiată de un preot ortodox. Doar prin faptul că slujba cununiei are loc în 
Biserica Ortodoxă nu înseamnă că persoana ne-ortodoxă devine ortodoxă. 
 

 3. Copiii rezultați din această căsătorie trebuie să fie botezați și 
crescuți/educați în Biserica Ortodoxă. 
 

 Dacă o persoană ortodoxă se căsătorește cu un ne-creștin, trebuie să 
știe că prin aceasta renunță la dreptul/posibilitatea de a primi Sfânta 
Împărtășanie și de a fi naș de Botez sau de Cununie. 
 

Pentru alte detalii, vă rugăm să discutați cu preotul. 
 
      Pr. George Bazgan 
 


