Martie 15, 2020: 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 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 nam 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 Mare 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!
Duminica a doua a Sfântului şi Marelui Post se
numeşte şi Duminica Sfântului Grigorie Palama, încă din
anul 1368, când a fost canonizat.
Unul dintre cei mai mari teologi ai Bisericii Ortodoxe,
Sfântul Grigorie Palama (1296-1359) s-a nevoit ca monah la
Muntele Athos, în părţile în care se află acum Schitul
românesc Prodromu, iar mai târziu a ajuns Arhiepiscop al
Tesalonicului. El învăţa pe toţi adevărul că sfinţii multrugători şi smeriţi, când Dumnezeu voieşte, pot vedea încă
din viaţa aceasta pământească slava sau lumina Împărăţiei
cerurilor, care este lumină necreată şi veşnică. Această
lumină s-a arătat Sfinţilor Apostoli Petru, Iacov şi Ioan la
Schimbarea la Faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Învăţătura Sfântului Grigorie Palama bazată pe Sfânta
Scriptură, pe scrierile şi experienţa Sfinţilor Bisericii este o
notă specifică Ortodoxiei, apărată puternic de curentul isihast
din secolul al XIV-lea împotriva teologiei raţionaliste şi reducţioniste scolastice.
Biserica a rânduit pomenirea Sf. Grigorie Palama în această duminică şi pentru a ne arăta
că dreapta credinţă pe care am prăznuit-o în mod deosebit în duminica anterioară (Duminica
Ortodoxiei) nu este o credinţă teoretică, ci este credinţa prin care credinciosul ortodox
primeşte lumina slavei dumnezeieşti şi viaţa veşnică.

Pr. George Bazgan

Copiii de Altar pentru această duminică:
Corbu Arkin Gabriel
Gavriș Arsenie
Mustea Alexandru

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

Andrei Florea și Mihaela
Anton Călin și Cristina
Cotfasa Alex și Ioana
Consiliul Parohial recomandă ca mesele de Agapă duminicală să
fie cât mai simple (muffins, donuts, mici sandwhiches, etc.) pentru
a încuraja cât mai multe familii să participe.

Mulțumim mult tuturor!

SLUJBELE SPECIALE DIN POSTUL MARE
Joi, la 7:00 PM: STUDIU BIBLIC
Vineri, la 7:00 PM: ACATISTUL MAICII DOMNULUI.
Sâmbăta la 5:00 PM: VECERNIA.
După fiecare din aceste slujbe va urma Spovedania.

Lista nouă pentru Agapa duminicală
Lista nouă pentru Agapa duminicală începe pe data
de 29 Martie, 2020.
Cei care nu vor să mai fie pe listă, sau cei care nu sunt
și ar dori să participe, sunt rugați să-l anunțe
pe Pr. George până la 15 martie.
Consiliul Parohial recomandă ca mesele de Agapă duminicală să fie
cât mai simple (muffins, donuts, mici sandwhiches, etc.) pentru
a încuraja cât mai multe familii să participe.

Mulțumim tuturor!

Proiect de pictură
La Adunarea Generală Anuală din 1 martie 2020 s-a aprobat
continuarea picturii interioare a bisericii (cei 2 pereți laterali) cu scene biblice
și sfinți. Ideal ar fi ca proiectul să fie finalizat până la Hramul bisericii din
2021, când să fie și resfințirea bisericii. Încadrarea în acest timp depinde de
asigurarea fondurilor necesare ($80,000-100,000) și de posibilitățile pictorului
Florin Vlad.
Realizarea proiectului se va face pe baza donațiilor personale.
Avem deja o familie care a promis suma de $10,000.
Cei care doresc să participe, sunt rugați să sune la părintele George
(473-0029), care va întocmi lista donatorilor până la Paști, urmând ca banii să
fie depuși la Casieria bisericii până la 1 iunie, 2020. În cazul în care nu reușim
să adunăm suma necesară, data finalizării proiectului va fi extinsă.

Vă mulțumim tuturor!

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!

