Martie 14, 2021: 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

Sf. Liturghie Sâmbăta
Sf. Liturghie se va săvârși în fiecare sâmbătă, până la Paști.
Aceasta, pentru a nu avea prea multe pomeniri (și prea multe persoane)
duminica. Cei care au pomeniri, sunt rugați să limiteze cantitatea alimentelor
oferite în amintirea celor adormiți și să contribuie cu donații
la diferite carități: Hope Mission, Mustard Seed, etc.

Mulțumim tuturor!

Participarea la Slujbele de Duminică
Datorită continuării stării de urgență, și restricțiilor de curând impuse
de autoritățile provinciale, numărul maxim de participanți la serviciile
religioase este de 20.
Pentru a oferi cât mai multor persoane posibilitatea să participe, îi rugăm pe
cei care au participat duminica trecută să nu vină duminica aceasta,
încercând să stabilim un oarecare sistem de rotație.
De asemenea, rugăm, numai o persoană din aceeași familie!
Cerem scuze pentru inconveniența creată, dar sperăm că restricțiile vor
continua să fie relaxate în viitorul apropiat.
Cei care participă, sunt rugați să se conformeze cu recomandările
experților: masca (obligatorie) spălarea mâinilor, observarea distanței dintre
persoane, etc.

Vă mulțumim și fie ca Bunul Dumnezeu să ne țină sănătoși!

Rugăciune pentru încetarea epidemiei
Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta de grijă cea
înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră
pentru păcate, oprește această boală molipsitoare, precum ai încetat pedepsirea poporului
Tău în vremea regelui David.
Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor
cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să Te slăvească pe Tine,
Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală.
Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu iubire
de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale.
Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim viața și
sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi umple inimile noastre
de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine
și de aproapele.
Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm:
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. AMIN!

Transmitem Sf. Liturghie în direct
Pentru perioada cât durează restricțiile în vigoare, vă anunțăm că vom
continua să transmitem Sf. Liturghie în direct pe You Tube.
Pentru accesarea Slujbelor duminicale, apăsați aici.

SF. IOAN GURĂ DE AUR*
POSTUL ADEVĂRAT
Nu mă refer la postul pe care-l ţin cei mai mulţi, ci la postul adevărat; nu abstinenţă doar de
la anumite cărnuri, ci şi de la păcate. Căci astfel este firea postului încât numai cei care-l ţin
potrivit normelor respective pot sa fie mântuiţi. Aşadar, ostenindu-ne cu postul, nu neglijăm
aspectul său primar ci înţelegem cum şi în ce fel trebuie să ne comportăm, întrucât şi fariseul
a postit şi totuşi s-a întors acasă lipsit de roadele postului. Vameşul nu a postit şi totuşi a fost
preferat în locul celui care postise, pentru ca să ne înveţe că postul este nefolositor dacă nu
este însoţit de îndeplinirea celorlalte îndatoriri.
Postul este un medicament. Dar şi medicamentele, deşi sunt foarte folositoare
persoanei care ştie cum să le întrebuinţeze, sunt adesea neeficiente (sau chiar dăunătoare)
pentru cei care nu ştiu să le întrebuinţeze. Spun acestea nu pentru a minimaliza postul, ci
pentru a-l cinsti. Căci cinstea postului constă nu în abstinenţa de la mâncare, ci în
abandonarea practicilor păcătoase, întrucât abstinenţa numai de la mâncare este cea care
minimalizează postul.

DOVADA POSTULUI
Posteşti?
Dovedeşte prin faptele tale.
Dacă vezi pe cel sărac, ai milă de el.
Dacă vezi că unul din prietenii tăi că este apreciat şi cinstit, nu-l invidia.
Nu posti numai cu gura, ci şi cu ochiul, şi cu urechea, şi cu picioarele, şi cu mâinile, şi cu toate
mădularele trupului.
Mâinile să postească prin eliberarea de zgârcenie.
Picioarele să postească prin fuga de păcat.
Ochii să postească prin disciplina de a nu privi la ce este păcătos…
Urechea să postească prin neascultarea la vorba deşartă şi la bârfă…
Gura să postească de la cuvintele urîte şi de la criticile nedrepte.
Căci ce folos avem dacă ne abţinem de la păsări şi peşte şi devorăm pe fraţii noştri?

