THE ROMANIAN ORTHODOX ARCHDIOCESE IN THE AMERICAS
SAINT NICHOLAS - ROMANIAN ORTHODOX CHURCH
45-03 48 Av. Woodside NY, 11377; www.stnicholaschurch.net

EVANGHELIA DIN
DUMINICA IZGONIRII LUI ADAM DIN RAI

PROGRAMUL LITURGIC
ÎN SĂPTĂMÂNA 27 FEBRUARIE – 5 MARTIE 2017
Luni 27 FEBRUARIE:
Pavecerniţa Mare și Canonul Sf. Andrei Criteanul ........ 6.00 PM
Marţi 28 FEBRUARIE:
Pavecerniţa Mare și Canonul Sf. Andrei Criteanul .......... 6.00 PM
Miercuri 1 MARTIE:
Pavec. Mare și Canonul Sf. Andrei Criteanul ... 6.00 PM
Joi 2 MARTIE:
Pavecerniţa Mare și Canonul Sf. Andrei Criteanul .......... 6.00 PM
Vineri 3 MARTIE:
SFÂNTUL MASLU și
MOLIFTELE SFÂNTULUI VASILE CEL MARE .......... 6.30 PM
Sâmbătă 4 MARTIE:
Utrenie, Sfânta Liturghie și Parastas ..... 8.30 AM
Vecernie ............................................... 6.00 PM
Duminică 5 MARTIE: DUMINICA ORTODOXIEI
Utrenie și Sfânta Liturghie .......................... 8.30 AM
Preot Paroh Marius Daniel Dumitrescu
917. 592. 2571 – mobil

Z

is-a Domnul: Dacă veţi ierta oamenilor greşelile
lor, va ierta şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc; iar
dacă nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici
Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre. Când
postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi întunecă
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 şi unde furii nu le sapă şi nu le fură. Căci
unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.
(Matei 6, 14 - 21)

Nu stiu cum sa ma spovedesc
Sunt persoane care nu s-au mai spovedit de multa vreme. Iar atunci cand doresc
sa puna un inceput bun in viata lor, marturisesc ca nu stiu ce trebuie sa rosteasca la
spovedanie. Unii cauta un "Indreptar pentru spovedanie", adica acele intrebari care le pot
descoperi pacatele savarsite. Altii se intereseaza de duhovnici renumiti, considerand ca
acestia ii vor adresa punctual intrebarile care vizeaza caderile lor. Iar altii intra in cea mai
apropiata biserica, fara a tine seama cat de cunoscuta este ea sau preotii slujitori din ea,
cu dorinta de a scapa cat mai repede de povara pacatului.
Celor ce alearga grabnic in cautarea unui “Indreptar” trebuie sa le atragem
atentia ca spovedania nu trebuie sa se rezume doar la ce rele am facut. Sigur ca este
important ca omul sa cunoasca ce trebuie inlaturat ca sa aiba parte de un prezent bun,
dar spovedania nu este locul in care sterg de pe o lista anumite pacate dupa rostirea lor.
O simpla mentionare a unor pacate nu are valoare. E adevarat ca e nevoie de
marturisirea lor, insa acest lucru trebuie facut cu durere launtrica. Nu sunt impotriva unui
“Indreptar” bine conceput, dar e nevoie sa intelegem ca daca avem o lista mare de
pacate, nu inseamna ca vom avea parte de o spovedanie mai eficienta.
Celor ce-si doresc duhovnici cu o viata aleasa, le vestesc ca e minunat ca doresc
astfel de persoane. Dar sa nu-i cercetam cu gandul ca ei vor vedea in noi, in chip magic,
caderile noastre. Sa-i cautam cu dorinta de a omori patimile care au pus stapanire asupra
noastra. Daca acesti duhovnici sunt alesi cu credinta ca prin ei ne apropiem tainic de
Dumnezeu, ca prin ei vorbeste Dumnezeu, atunci trebuie sa implinim cuvintele lor si sa nu
cautam sa ne impotrivim sfaturilor primite. Sfantul Paisie Aghioritul marturisea ca cel mai
mare procent in schimbarea si vindecarea cuiva prin Taina Spovedaniei ii revine
ucenicului, si unul mult mai neinsemnat duhovnicului. Deci, cel mai important e sa fim
ascultatori fata de ei. Celor care intra in biserica cea mai apropiata cu dorinta de a inlatura
tot ceea a ingreunat unirea cu Dumnezeu, trebuie sa stie ca acest lucru este posibil chiar
daca nu au cercetat un "Indreptar" si chiar daca nu au parte de un duhovnic foarte
cunoscut . Omul sa-I ofere inima si Dumnezeu va intra de indata in launtrul sau. Asa ca
orice spovedanie trebuie facuta cu bucurie. Ori de cate ori dorim sa ne spovedim, sa ne
rugam lui Dumnezeu sa ne ajute ca sa ne vedem caderile si sa-l lumineze pe duhovnic
pentru a ne darui cele necesare vindecarii.

Postul nu este doar ce nu mancam
Postul nu trebuie rezumat la ce nu avem voie sa mancam. Sa fim atenti sa nu
facem din nemancarea unor alimente o obsesie. Unii gresesc cand cauta cat mai multe
rete de post, iar altii cand se opresc doar la a nu manca. E bine sa stim ca nu suntem
chemati sa ne oprim de la mancarea de dulce pentru a pune in locul ei cat mai multe
produse de post sau o hrana rafinata de post. Menirea postului nu este sa ne infranam de
la bucatele de dulce pentru a ne satura cu unele de post. E minunat ca ne infranam de la
anumite alimente, dar nu trebuie sa ramanem doar la nemancare. Noi nu mancam pentru
a ne impartasi cu Trupul si Sangele Domnului. Asadar, postul nu este doar ce nu
mancam. Reducem o parte din hrana materiala, dar sporim hrana spirituala. Mesajul lui

Hristos nu are in vedere doar trupul, asa incat nu putem vorbi de post ca de o dieta. Daca
lucrurile ar sta asa, atunci oricand am putea inlocui Evanghelia cu o carte de bucate.
Faptul ca omul poate posti, denota ca nu este rob alimentelor, ca este stapan si nu
stapanit de patima lacomiei pantecelui. Dar acest lucru nu trebuie sa-l faca sa se
mandreasca. Sa nu pierdem din vedere ca daca diavolul nu reuseste sa ne opreasca din
a face bine, el cauta sa-i fure castigul omului din orice nevointa. Astfel, cel care posteste
nu trebuie sa se laude niciodata cu acest lucru si nici sa caute sa fie bine vazut de
semeni. Suntem chemati sa postim nu doar de bucate, ci si de pacate. Numai acest fel de
postire ii poate aduce omului o schimbare a modului de a fi. Suntem datori sa biruim tot ce
este josnic, rau si urat din noi. Nu e usor, dar sa nu uitam ca nu exista lucru bun fara
greutate si ca nu suntem singuri in aceasta lupta. Hristos Insusi parcurge cu noi drumul
intoarcerii noastre de la poftirea placerilor lumesti spre poftirea celor dumnezeiesti.
Sa ne ajute Dumnezeu sa ne infranam nu doar de la lacomia dupa placerile
trupesti, ci si de la manie, invidie, tinere de minte a raului etc, ca sa putem lumina intreaga
fiinta.

Duminica iertarii anunta Postul Sfintelor Pasti
Duminica din 26 februarie, ziua care precede intrarea in Postul Sfintelor Pasti,
duminica izgonirii lui Adam din rai, dar si Duminica iertarii. Sfintii Parinti i-au dat acestei
duminici si acest nume, pentru a ne arata ca nimeni nu poate intra in post daca nu este in
pace cu semenii. Dumnezeu nu poate fi trait de cel ce este in cearta cu aproapele. Caci El
fiind iubire, este si iertare. Asa ca numai cel ce iarta se poate impartasi de aceasta iubire
dumnezeiasca. Si pe cat de mult iarta, pe atat de mult se impartaseste de Dumnezeu.
Este un aspect pe care noi il neglijam de multe ori atunci cand vine vorba de
iertare. Daca am facut cuiva rau, ne spunem ca este de ajuns sa-I cerem lui Dumnezeu
iertare pentru fapta savarsita. Insa, Dumnezeu ne cere mai mult. Doreste sa mergem sa
ne cerem iertare de la cei pe care i-am ranit prin cuvintele si faptele noastre si sa dam
iertare tuturor celor ce o cer de la noi. Si ne cheama spre acest lucru, pentru ca ne vrea
sa fim iubiti si de semeni. Nu-i deloc usor sa renunti la dispretul fata de altii, acordand
iertare, dar mai greu e sa te dai jos de pe aparenta superioritate si sa ceri iertare. Cel care
a indeplinit aceste cereri, si-a pregatit inima sa-L primeasca pe Hristos.
Sa luam aminte neincetat in acest post la cuvintele Mantuitorului: "Ca de veti
ierta oamenilor greselile lor, ierta-va si voua Tatal Cel ceresc; Iar de nu veti ierta oamenilor
greselile lor, nici Tatal vostru nu va va ierta greselile voastre" (Matei 6, 14-15).
Post cu bucurii.
Adrian Cocosila

