Feb. 26, 2017: Duminica Lăsatului sec de brânză
Apostolul: Romani 13: 11-14; 14: 1-4:
Şi aceasta, fiindcă ştiţi în ce timp ne găsim, căci este chiar ceasul să vă treziţi din somn;
căci acum mântuirea este mai aproape de noi, decât atunci când am crezut. Noaptea e pe
sfârşite; ziua este aproape. Să lepădăm dar lucrurile întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele
luminii. Să umblăm cuviincios, ca ziua: nu în ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări şi în fapte de
ruşine, nu în ceartă şi în pizmă; Ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos şi grija de trup să nu
o faceţi spre pofte. Primiţi-l pe cel slab în credinţă fără să-i judecaţi gândurile. Unul crede să
mănânce de toate; cel slab însă mănâncă legume. Cel ce mănâncă să nu dispreţuiască pe cel ce
nu mănâncă; iar cel ce nu mănâncă să nu osândească pe cel ce mănâncă, fiindcă Dumnezeu la primit. Cine eşti tu, ca să judeci pe sluga altuia? Pentru stăpânul său stă sau cade. Dar va sta,
căci Domnul are putere ca să-l facă să stea.

Evanghelia: Matei 6: 14-21:
Că de veţi ierta
oamenilor greşealele lor,
ierta-va şi vouă Tatăl vostru
Cel ceresc; Iar de nu veţi
ierta oamenilor greşealele
lor, nici Tatăl vostru nu vă va
ierta greşealele voastre.
Când postiţi, nu fiţi trişti ca
făţarnicii; că ei îşi smolesc
feţele, ca să se arate
oamenilor
că
postesc.
Adevărat grăiesc vouă, şi-au
luat plata lor. Tu însă, când
posteşti, unge capul tău şi
faţa ta o spală Ca să nu te
arăţi oamenilor că posteşti,
ci Tatălui tău care este în
ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. Nu vă adunaţi comori pe pământ,
unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură. Ci adunaţi-vă comori în cer, unde
nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură. Căci unde este comoara
ta, acolo va fi şi inima ta.

În ajunul Postului Mare, la duminica Lăsatului sec de brânză, citirea
apostolului ne amintește că am încheiat timpul de pregătire și a sosit vremea înnoirii
noastre spirituale: Noaptea e pe sfârşite; ziua este aproape. Să lepădăm dar lucrurile
întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii.

Biserica Ortodoxă ne învață să veghem în permanență, luând aminte la ispitele
vieții. Dacă am lua în considerație învățătura Bisericii, aceste anotimpuri speciale,
cum este Postul Mare, ar constitui o ascensiune la un nivel mai înalt de transparență
spirituală, în loc să începem de jos: Să umblăm cuviincios, ca ziua: nu în ospeţe şi în beţii,
nu în desfrânări şi în fapte de ruşine, nu în ceartă şi în pizmă; Ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus
Hristos şi grija de trup să nu o faceţi spre pofte.

În același context, citirea evanghelică din această duminică ne învață cum să
beneficiem cel mai din plin de călătoria noastră spirituală către Paști, primăvara
înnoirii nostre duhovnicești.
În primul rând, să ne împăcăm cu aproapele nostru, iertând greșalele înpotriva
noastră, pentru a primi și noi iertare de la Dumnezeu: Că de veţi ierta oamenilor
greşealele lor, ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc; Iar de nu veţi ierta oamenilor greşealele
lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşealele voastre.

În al doilea rând, postul nostru trebuie să fie învăluit în smerenie, necăutând
laudele și aprecierile oamenilor: Tu însă, când posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală Ca
să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în
ascuns, îţi va răsplăti ţie.

În al treilea rând, obiectivul vieții noastre trebuie să fie agonisirea faptelor
bune și nu obsesia cu lucrurile materiale care au o valoare vremelnică: Ci adunaţi-vă
comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură. Căci
unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta.

Fie ca bunul Dumnezeu să ne învrednicească de o călătorie spirituală plină de
roade și să ne binecuvinteze cu darul iertării!
Pr. George Bazgan

Copiii de Altar pentru această duminică:
Matthew Cotfasa
Arsenie Gavriș

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

Dinică Ștefan și Suzana
Jurgea Eugeniu și Nicoleta
Mocanu Ștefan și Adriana

Mulțumim mult tuturor!

SLUJBELE SPECIALE DIN POSTULUI MARE:
Vinerea, la 7:00 PM: ACATISTUL MAICII DOMNULUI.
Sâmbăta la 5:00 PM: VECERNIA.
După fiecare din aceste slujbe va urma Spovedania.

Proiect pentru copiii de la Școala Duminicală
Profesoarele de la Școala Duminicală organizează un proiect de
încondeiere a ouălor de Paști și pictare de icoane pe sticlă.
Programul se va desfășura în sâmbetele din 4 și 11 martie
și 1 și 8 aprilie, între orele 9-11.
Vârsta minimă a copiilor participanți este de 7-8 ani.
Pentru detalii, sunați pe Veronica Ciocan la 780-964-7427.

Episcopia Ortodoxă Română a Canadei, Protopopiatul de Vest
Asociația Femeilor Ortodoxe Române din cele două Americi (A R O L A)

Tabără duhovnicească, 17-19 Martie 2017

destinată exclusiv doamnelor si domnișoarelor
Biserica ”Sfinții Împărați Constantin și Elena” - Edmonton, Alberta, Canada.

”Icoana ortodoxă - fereastră către Cer”
Conferențiar: dna Gabriela Luca-Damian, specialist în Teologie Ortodoxă Patrimoniu Cultural, Edmonton, AB
Această întâlnire duhovnicească, în perioada Postului Mare,
se dorește a fi un prilej de a ne cunoaște, de a ne împărtăși reciproc experiențe
și de a ne întări duhovnicește în urcușul spre asemănarea noastră cu
Icoana cea nemuritoare a lui Dumnezeu - Iisus Hristos.
Vă așteptăm să vă anunțați participarea până la data de 12 Martie a.c.,
prin înscrierile pe website-ul www.arola.us.
Cazarea la Rosslyn Inn & Suites Hotels
13620 - 97 Street NW, Edmonton, AB T5E 4E2 (foarte aproape de Biserică)
camere cu 2 paturi queen la $115 și/ sau cu 1 pat queen la $119
Pentru rezervări sunați la 780-476-6241 și prezentați parola ”Romanian Church”,
până pe 12 Martie 2017.
Informații suplimentare la Veronica Ciocan, vice-președintă AROLA,
tel.: 780-964-7427, email: ciocan.veronica.2013@gmail.com.
O contribuție benevolă de $50 va fi bineprimită ca ajutor pentru proiectele AROLA.

