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AGAPA CRESTINEASCA

Duminică, 25 martie 2018, după savarsirea Sfintei
Liturghii, sunteti invitati sa participati la AGAPA
FRATEASCA pregatita de un grup de familii de la Biserica
noastra. Avem astfel posibilitatea sa contribuim si pe
aceasta cale la întarirea şi desavarsirea legaturii tainice
create prin rugaciune intre cei ce se straduiesc sa-L urmeze
pe Domnul nostru Iisus Hristos si sa continuam traditia
agapelor, inceputa de Sfintii Apostoli. Din meniu nu vor
lipsi diverse aperitive, ciorba de peste, friptura de peste si
salata, desert, fructe, bauturi. Fiecare participant va aduce
voia buna. Bucurati-ne cu prezenta si bunavointa
dumneavoatra! Veniti insotiti de familie, prieteni si
cunostinte!
Dumnezeu sa va rasplateasca generozitatea!

PROGRAMUL LITURGIC ÎN SĂPTĂMÂNA
19 - 25 MARTIE 2018
Miercuri 21 martie:
DENIA CANONULUI CELUI MARE ........................................ 6.30 PM
Vineri 23 martie:
DENIA ACATISTULUI BUNEI VESTIRI ................................ 6.30 PM
Sâmbătă 24 martie:
Utrenie, Sfânta Liturghie si Parastas ........................................ 8.30 AM
Vecernie ................................................................................................... 6.30 PM
Duminică 25 martie: BUNA VESTIRE
Utrenie si Sfânta Liturghie ............................................................ 8.30 AM
Preot Paroh: Marius Daniel Dumitrescu
917 592 2571 – mobil

Î

EVANGHELIA DIN DUMINICA
A PATRA DIN POSTUL MARE

n vremea aceea a venit un om la Iisus, zicându-I: Învăţătorule, am
adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut. Şi, oriunde-l apucă, îl
aruncă la pământ şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi
înţepeneşte. Şi am zis ucenicilor Tăi să-l alunge, dar ei n-au putut.
Atunci Iisus, răspunzând lor, a zis: O, neam necredincios, până când voi
fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceţi-l la Mine. Şi l-au adus
la El. Dar duhul, văzându-L pe Iisus, îndată l-a zguduit pe copil, iar
acesta, căzând la pământ, se tăvălea spumegând. Şi l-a întrebat pe tatăl
copilului: Câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns:
Din pruncie. Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc, şi în apă ca să-l piardă.
Dar, dacă poţi să faci ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de noi. Iar Iisus i-a
zis: Dacă poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede. Şi îndată,
strigând, tatăl copilului a zis cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută
necredinţei mele! Iar Iisus, văzând că mulţimea dă năvală, a certat
duhul cel necurat, zicândui: Duh mut şi surd, Eu îţi poruncesc: Ieşi din el
şi să nu mai intri în el! Şi, răcnind şi zguduindu-l cu putere, duhul a ieşit;
iar copilul a rămas ca mort, încât mulţi ziceau că a murit. Dar Iisus,
apucându-l de mână, l-a ridicat, iar el s-a sculat în picioare. După ce a
intrat Iisus în casă, ucenicii Lui L-au întrebat, de o parte: Pentru ce noi
n-am putut să-l izgonim? El le-a zis: Acest neam de diavoli cu nimic nu
poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post. Şi, ieşind ei de acolo,
străbăteau Galileea, dar El nu voia să ştie cineva. Căci învăţa pe ucenicii
Săi şi le spunea că Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor şi-L vor
omorî, iar după ce-L vor omorî, a treia zi va învia. Ei însă nu înţelegeau
cuvântul şi se temeau să-L întrebe. (Matei 4, 25; 5, 1-12)

_________________

De ce ii paraseste Dumnezeu pe cei drepti?

Strigatul lui Hristos pe cruce

Cand omul pacatuieste, gasesti o explicatie pentru retragerea harului
de catre Dumnezeu. Dar la persoanele cu o viata duhovniceasca aleasa, la
cele care si-au inchinat viata lui Dumnezeu, care Ii slujesc, acest lucru este
greu de acceptat. Pare de neinteles ca o persoana care isi ajuta semenii sa se
ridice din patimi, sa aiba parte de o experienta a parasirii de catre
Dumnezeu. Retragerea harului la persoanele cu o viata duhovniceasca
imbunatatita nu e data de pacat, ci face parte din purtarea de grija a lui
Dumnezeu, care doreste ca prin aceasta retragere sa-l duca pe om catre o
cunoastere deplina a Sa. Dumnezeu nu Se retrage pentru a fi uitat. Aceasta
retragere nu are in vedere disparitia nevoii de Dumnezeu. Retragerea harului
are ca scop probarea dragostei fata de El. Daca aceste stari sunt traite cu
rabdare, ele devin ziditoare.
Sfantul Ioan Scararul numeste aceasta stare de parasire "o cale
scurtata" spre desavarsire, prin care Dumnezeu vrea sa incununeze mai
repede sufletele in care descopera dor de desavarsire si dorinta de mantuire.
Parasirea omului virtuos de catre Dumnezeu are ca scop si ferirea omului de
a cadea in mandrie. Se poate intampla ca aceste persoane sa ajunga sa uite ca
au primit harul ca dar si sa faca din har o realizare personala. In astfel de
situatii, incercarile si retragerea harului sunt leacuri bune pentru cunoasterea
slabiciunilor personale, cautare a ajutorul dumnezeiesc si sporire in
smerenie. Scriptura ne spune ca "Cine nu aduna cu Mine, acela risipeste"
(Matei, 12, 30), de unde reiese ca diavolul nu este absent din virtuti, ba este
chiar mai primejdios in astfel de virtuti decat in vicii, pentru ca in aceste
virtuti el are infatisarea binelui. Cu hristos cel din vedenii de pilda, il poti
pierde pe Hristos cel adevarat. Starile de parasire pot dura cateva clipe, ani
sau chiar o viata intreaga. Insa, ceea ce este important de retinut este ca
indiferent de durata si intensitatea parasirii, Dumnezeu nu ne abandoneaza
niciodata pe deplin. Din acest motiv, aceasta parasire dumnezeiasca poate fi
numita mai degraba ascundere sau micsorare a harului, decat lepadare sau
parasire si are drept scop mantuirea si nu nimicirea omului.
Harul vine si pleaca spun Sfintii Parinti. Cand vine il umple pe om de
mangaiere duhovniceasca. Iar plecarea este ingaduita ca omul sa-si doreasca
asimilarea lui. Iar pentru asimilare e nevoie de multa truda. Daca nu ar exista
si aceasta retragere, omul ar putea sa nu-l asimileze niciodata. E de ajuns sa
ne amintim de Petru care a primit mult har pe muntele Tabor dar
neasimilindu-l, a ajuns sa se lepede de Hristos.
In concluzie, harul se retrage deoarece astfel inima inseteaza dupa
Dumnezeu si Il iubeste mai mult. Persoana care a cunoscut viata traita prin
har, nu mai poate afla odihna in nimic din cele prezente in aceasta lume,
doreste din nou harul. Iar cand l-a dobandit dupa retragere, are parte de o
netulburata pace. (Adrian Cocosila)

"Eli, Eli, lama sabahtani - Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru
ce M-ai parasit" (Matei 27, 46) este strigatul lui Hristos pe cruce. Pare de
neinteles ca Hristos, Fiul lui Dumnezeu sa rosteasca aceste cuvinte, sa aiba
parte de experienta parasirii de catre Dumnezeu. Ne-am fi asteptat ca
Hristos, Cel care nu a gresit nimanui cu nimic, Cel care a fost lipsit de pacat,
sa nu fie lipsit niciodata de prezenta lui Dumnezeu. Devine si mai tainic
strigatul Sau, daca tinem seama ca El insusi era si Dumnezeu, ca stia ca va
invia. Ca sa intelegem cum se cuvine acest strigat, se cuvine sa facem cateva
precizari: In primul rand trebuie sa afirmam ca Hristos a fost si Om, nu
doar Dumnezeu. Ca Om a trait realmente ce traieste tot omul. A trait real
starea noastra omeneasca pana la capat. Parintele Nicolae Steinhardt afirma
ca aceste cuvinte sunt proba absoluta a validitatii rastignirii. Strigatul de pe
cruce dovedeste integritatea si seriozitatea jertfei, o impiedica a fi o farsa. La
fel am fi facut si noi. Am fi strigat in fata durerii. Iar atat de autentic si de
serios a strigat Domnul, incat mai tarziu tuturora nu le venea sa creada ca a
inviat. Strigatul Domnului e dovada ca pe cruce nu s-au desfasurat
simboluri, ci s-a petrecut o suferinta reala. Probabil ca daca L-am fi auzit
rostind aceste cuvinte, am fi fost ispititi sa rostim precum iudeii: "Pe altii i-a
mantuit, iar pe Sine nu poate sa se mantuiasca!" (Matei 27, 42).
Chiar daca avem parte de acest strigat, Hristos pe cruce n-a incetat sa fie si
Dumnezeu. Sfantul Ioan Gura de Aur sustine ca Mantuitorul a rostit
cuvintele profetice Eli, Eli, lama sabahtani? dupa ce s-a luat intunericul,
pentru a intelege iudeii ca nu murise pe cruce, ca El Insusi facuse intuneric
pe pamant. Ori daca ar fi incetat sa mai fie si Dumnezeu, nu ar fi putut
aduce intunericul. Parintele Nicolae Steinhardt spune ca in rostirea
cuvintelor "Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai parasit"?,
natura omeneasca pare sa fi predominat, dupa cum a predominat cea
dumnezeiasca pe muntele Taborului.
In al doilea rand prin aceste cuvinte Domnul doreste sa ne atraga
atentia ca in viata noastra vom avea parte de stari de parasire din partea lui
Dumnezeu. Si dupa cum Domnul nu S-a dat jos de pe cruce ci a primit
moartea, tot astfel nici noi nu trebuie sa dam inapoi. Harul vine si pleaca,
spun Sfintii Parinti. Harul se retrage ca omul sa inseteze mai mult dupa
Dumnezeu. Persoana care a cunoscut viata traita prin har, nu mai poate afla
odihna in nimic din cele prezente in aceasta lume, doreste din nou harul. Iar
cand l-a dobandit dupa retragere, are parte de o netulburata pace.
Indiferent de durata si intensitatea parasirii, Dumnezeu nu ne abandoneaza
niciodata pe deplin. Din acest motiv, aceasta parasire dumnezeiasca poate fi
numita mai degraba ascundere sau micsorare a harului, decat lepadare sau
parasire si are drept scop mantuirea si nu nimicirea omului.

