March 10, 2019: 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:
Arkin Gabriel Corbu
Alexandru Mustea

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

Mocanu Vasile și Ștefana
Diaconu Constantin și Mariana
Bitea Mioara

Mulțumim mult tuturor!

Masă de Perogy
O masă de Perogy va fi organizată de
Societatea Doamnelor, la Centrul Românesc,
în data de 8 martie 2019, între orele 16:30 - 19:30.

MEMBRIA
Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii
parohiei noastre să-și plătească membria până la Paști.
În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea
răspunderilor financiare pentru perioada de vară și pentru restul anului.

VĂ MULȚUMIM MULT!

Învăţături ale Bisericii Ortodoxe
Biserica Ortodoxă, de-a lungul veacurilor, a menţinut continuitatea de credinţă şi
dragoste cu comunitatea apostolică ce a fost întemeiată de Hristos şi susţinută de Sfântul
Duh. Biserica Ortodoxă afirmă că a păstrat şi că învaţă credinţa creştină istorică, lipsită de
erori şi interpretări greşite, din vremea Apostolilor. Ortodoxia susţine că nu este nimic în
învăţăturile sale care să fie contrar adevărului sau care împiedică unirea reală a omului cu
Dumnezeu. Impresia de vechime şi de atemporalitate care adesea caracterizează
creştinismul oriental, este o expresie a dorinţei de a rămâne fidel credinţei creştine autentice.
Ortodoxia susţine faptul că credinţa creştină şi Biserica sunt inseparabile. Este
imposibil să spunem că îl cunoaştem pe Hristos şi că ne împărtăşim din viaţa Sfintei Treimi
şi în acelaşi timp să ne considerăm creştini în afara Bisericii. Biserica este locul unde credinţa
creştină este proclamată şi menţinută. În Biserică omul este hrănit în credinţă.

REVELAŢIA
Dumnezeu este izvorul credinţei în Biserica Ortodoxă. Ortodoxia mărturiseşte că
Dumnezeu s-a descoperit pe Sine, în mod supranatural, în persoana Mântuitorului Hristos,
pe care îl recunoaştem ca Fiu al lui Dumnezeu. Această Revelaţie a lui Dumnezeu, dragostea
şi pronia Lui se descoperă permanent în viaţa Bisericii prin lucrarea Sfântului Duh.
Credinţa ortodoxă nu porneşte de la speculaţiile religioase ale omului, nici de la aşa
numitele „dovezi” ale existenţei lui Dumnezeu, nici de la o căutare umană a divinităţii.
Izvorul credinţei creştine ortodoxe este descoperirea lui Dumnezeu. Rugăciunea de
dimineaţă a Bisericii ne aminteşte în fiecare zi acest lucru cu cuvintele: „Dumnezeu este
Domnul şi S-a arătat nouă.”
Ființa însăşi a lui Dumnezeu este şi rămâne necunoscută şi imperceptibilă. Totuşi
Dumnezeu Însuşi S-a descoperit omului; iar Biserica L-a experimentat ca Tată, Fiu şi Duh
Sfânt. Învăţătura despre Sf. Treime, centrală în credinţa ortodoxă, nu este rezultatul unei
speculaţii pioase, ci experienţa de netăgăduit a lui Dumnezeu. Această învăţătură afirmă că
Dumnezeu este Unul şi întreit în Persoane.
Cu alte cuvinte, întâlnirea noastră cu Tatăl sau cu Fiul sau cu Duhul Sfânt este o
experienţă a întâlnirii cu Dumnezeu. Deşi Sf. Treime este o taină care nu poate fi pătrunsă
plenar, Ortodoxia crede că putem participa la viaţa Treimii prin viaţa Bisericii, în special
prin participarea la săvârşirea Sf. Euharistii şi a celorlalte Sfinte Taine, ca şi la celelalte
slujbe ale Bisericii.

