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Ganduri duhovnicesti despre post
Cea dintai porunca data omului de Dumnezeu in rai, a fost pentru post. Intrucat n-am postit, am
fost alungati din rai, de accea vom posti, ca sa intram din nou in rai.
Postul este o jertfa mica a noastra, jertfa pe care o aducem lui Dumnezeu ca raspuns la jertfa sa
cea mare pentru mantuirea noastra.
Postul este darul crestinilor la masa plina de daruri a lui Hristos pentru noi. Este marturia legaturii
noastre cu Dumnezeu si o slujire pe care i-o aducem. Este un act eroic de biruinta asupra noastra
insine, asupra pornirilor rele ce izvorasc din firea noastra, ranita de pacate; dar postul este si o
intrare in circuitul faptelor bune, a rugaciunii izvorate din credinta, a iubirii de Dumnezeu si
oameni.
Postul pe care voiesti sa-l pazesti, tine-l asa:
Mai intai fereste-te de orice vorba urata, de orice dorinta rea si iti pastreaza inima curata de toate
desertaciunile lumesti. Daca pazesti aceasta, postul tau va fi desavarsit.
Tu postesti, bine, dar arata-mi aceasta prin fapte. Cand vezi un sarac, fie-ti mila de el, de-l vezi
pe aproapele tau fericit, nu il pizmui; de este la necaz, fie-ti mila de el si ajuta-l. Nu numai gura
sa posteasca, ci toate madularele trupului.
Postul este fiul pocaintei, paznicul mantuirii si mijlocitor catre Dumnezeu.
“Tu cand postesti, unge capul tau, si fata ta o spala, ca sa nu te arati oamnenilor ca postesi, ci
Tatalui tau, care este in ascuns si Tatal tau, care vede in ascuns, iti va rasplati tie” (Matei, Cap.
6, Vers. 17-18).

Rugaciunea Sf. Efrem Sirul
Doamne si Stapanul vietii mele, duhul trandaviei, al grijii de multe, al iubirii de stapanire si al
grairii in desert nu mi-l da mie.
Iar duhul curatiei, al gandului smerit, al rabdarii si al dragostei, daruieste-l mie, slugii tale.
Asa, Doamne Imparate, daruieste-mi ca sa-mi vad greselile mele si sa nu osandesc pe fratele
meu, ca binecuvant esti in vecii vecilor. Amin.

Ortodoxia
Prima Duminica din Postul mare al Pastilor este numita si “Duminica Ortodoxiei.”
La anul 787, Imparateasca Irina a convocat un sinod la care au participat 360 de episcopi pentru
a adresa neintelegerile ivite in Imperiul Bizantin, privitor la cultul icoanelor si persecutia
iconodulilor. Sinodul a decis:
“Dupa cum proorocii au privit, dupa cum apostolii au invatat, dupa cum Biserica a primit, dupa
cum Hristos a declarat, asta declaram:
Noi definim cu toata grija si preciziunea ca cinstitele si sfintele icoane sunt asezate in acelasi fel
ca si chipul scumpei si de viata facatoarei Cruci. Cinstea data icoanelor trece de la originalul ei,
iar cine se inchina icoanei, se inchina persoanei zugravita pe ea”
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Noi nu ne inchinam lemnului, culorii, picturii, ci cugetele noastre se inalta la cele dincolo de lume.
La anul 843 Imparateasa Teodora a Bizantului, a dat porunca ca icoanele sa fie reasezate din nou
la loc de cinste in biserici si in casele crestinilor.
Ortodoxia inseamna dreapta credinta, Biserica Ortodoxa a pastrat in de-a lungul veacurilor
credinta asa cum s-a transmis de la Sfintii Apostoli si Sfintii Parinti. Marele teolog Dumitru
Staniloae afirma in “Filocalia” ca Biserica Ortodoxa este ca o familie spirituala, care cuprinde pe
toti credinciosii, care prin veacuri au pastrat cu sfintenie, nestirbita, neamastecata, nestricata,
invatatura de credinta, intemeiata pe Scriptura si Traditie.
Cred intr-unul Dumnezeu,
Cred intr-unul Domn Iisus Hristos
Cred in Duhul Sfant, intr-una soborniciasca si apostoleasca Biserica.

Troparul Praznicului Bunei Vestiri
La Bunavestire, 25 Martie
Troparul, glasul al 4-lea:
Astazi este inceputul mantuirii noastre si aratarea tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu Fiu al
Fecioarei se face si Gavriil darul il binevesteste. Pentru aceasta si noi, impreuna cu dansul,
Nascatoarei de Dumnezeu sa-i strigam: Bucura-te, Cea plina de har, Domnul este cu tine.
Condacul, glasul al 8-lea:
Aparatorare Doamna, pentru biruinta multumiri, izbavindu-ne din nevoi, aducem tie, Nascatoare
de Dumnezeu, noi, robii tai. Ci, ca Ceea ce ai stapanire nebiruita, izbaveste-ne pe noi din toate
nevoile, ca sa strigam tie: Bucura-te Mireasa pururea Fecioara!

Cuvant de invatatura la praznicul Buneivestiri
Praznicul Buneivestiri il serbam noi crestinii in fiecare an la 25 Martie. Este o zi fericita si plina de
bucurie duhovniciasca pentru neamul omenesc. Este ziua in care Arhanghelul Gavriil i se arata
Fecioarei Maria si ii vesteste ca a fost aleasa sa devina mama Fiului lui Dumnezeu si Mantuitorului
sufletelor noastre.
Este ziua in care s-a descoperit “taina cea din veac ascunsa si de ingeri nestiuta”. Ziua in care
Fiul lui Dumnezeu ia chip de om in pantecele Fecioarei Maria si astfel Fiul lui Dumnezeu se face
Fiul Omului.
Aceasta minunata taina si noi cei de astazi o intampinam cu cantarea “Binevesteste pamantule
bucurie mare, laudati ceruri marirea lui Dumnezeu”. Nicioadata nu a rasunat pe pamant o veste
mai buna ca aceasta si nimeni din fiii oamnenilor nu a fost preamarit ca Fecioara Maria.
Si noi, Nascatoare de Dumnezeu venim la acest praznic catre lumina fetii tale, calauziti de Sfanta
Scriptura, ajutati de Sfanta Biserica, in mijlocul careia tu stai ca un “rug aprins” primind rugaciunile
noastre si ducandu-le catre Fiul Tau si Dumnezeul nostru.
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Sfantul Evanghelist Luca ne reda in chip minunat acest eveniment dumnezeiesc:
Luca 1: 26-38
“Iar in a sasea luna a fost trimis ingerul Gavriil de la Dumnezeu, intr-o cetate din Galileea, al carei
nume era Nazaret,
Catre o fecioara logodita cu un barbat care se cheama Iosif, din casa lui David; iar numele
fecioarei era Maria.
Si intrand ingerul la ea, a zis: Bucura-te, ceea ce esti plina de har, Domnul este cu tine.
Binecuvantata esti tu intre femei.
Iar ea, vazandu-l s-a tulburat de cuvantul lui si cugeta in sine: ce fel de inchinaciune poate sa fie
aceasta?
Si ingerul a zis: Nu te teme, Marie, caci ai aflat har de la Dumnezeu.
Si iata vei lua in pantece si vei naste fiu si vei chema numele lui Iisus.
Acesta va fi mare si Fiul Celui Preainalt se va chema si Domnul Dumnezeu Ii va da lui tronul lui
David, parintele Sau.
Si se va imparati peste casa lui Iacov in veci si imparatia Lui nu va avea sfarsit.
Si a zis Maria catre inger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu stiu de barbat?
Si raspunzand, Ingerul i-a zis: Duhul Sfant Se va pagori peste tine si puterea Celui Preinalt te va
umbri; pentru aceea si Sfantul care se va naste din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema.
Si iata Elisabeta, rudenia ta, a zamislit si ea fiu la batranetea ei si aceasta este a sasea luna pentru
ea, cea numita stearpa.
Ca la Dumnezeu nimic nu este cu neputinta.
Si a zis Maria: Iata roaba Domnului. Fie mie dupa cuvantul tau! Si ingerul a plecat de la ea.”
Cerul si pamantul s-au unit in sanul Mariei si ea “Nascatore de Dumezeu” se va numi in veac. De
aceea veselindu-ne pururea de aceasta veste buna “toata nadejdea noastra spre Tine o punem
Maica lui Dumnezeu, pazeste-ne pe noi sub sfant acoperamantul Tau”.
Da-ne Maica Domnului departarea patimilor sufletesti si trupesti, alinarea bolilor, imprastierea
necazurilor, viata linistita si cu pace, fa viata noastra placuta lui Dumnezeu, ca impartasindu-ne
de fericirea cea vesnica, sa-ti cantam impreuna cu ingerii “Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara,
bucura-te! Ceea ce esti plina de har,Marie, Domnul este cu tine. Binecuvantata esti tu intre femei
si binecuvantat este rodul pantecelui tau, ca ai nascut pre Mantuitorul sufletelor noastre. Amin.”
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ANUNTURI
Iubiti credinciosi,
In fiecare Duminica pana la Florii, se va face dupa Sfanta Liturghie pomenirea celor trecuti la cele
vesnice. Cine doreste sa-si aduca aminte de cei trecuti la Domnul, sa prezinte preotului un
pomelnic.
Luni 19 Februarie incepe Postul Pastilor care se incheie Duminica 8 Aprilie orele 12 am, cand se
oficiaza slujba Invierii.
Stimati enoriasi, Preotul paroh Romulus Barr impreuna cu membrii Consiliului Parohial, multumesc
tuturor ostenitorilor, donatorilor si celor care au participat la picnicul organizat in data de 11
Februarie. Multumim Fam. Marinela si Fred White care s-a ocupat in mod special de realizarea
acestui picnic. Va anuntam ca la acest picnic s-a incasat suma de $1605 ($1355 + $250 pledge).
Bunul Dumnezeu sa va Binecuvanteze cu Harul Sau Ceresc, sa va randuiasca sanatate, pace si
buna intelegere.
Sambata 24 Februarie s-a savarsit Taina Sf. Botez prin care pruncul Daniel Valentin, fiul lui Elena
si Matthew Burgan, a devenint membru al Bisericii lui Hristos.
Duminica 25 Februarie a avut loc Adunarea Generala a parohiei cand s-a ales si noul Consiliu
Parohial.
Sambata 31 Martie este “Sambata lui Lazar” si la ora 10.00 se va oficia Sf. Liturghie
urmata de pomenirea mortilor (parastas).
Multumim Fam. Laura si Dan Eduard Margineanu pentru donatia facuta bisericii, o statie de
amplificare.
Multumim D-nei Veronica Perju pentru achizitionarea materialului si D-nei Melania Apostoiu pentru
confectionarea vesmintelor pentru Sf. Masa, tetrapoade si usi imparatesti care se folosesc in
perioada Postului mare.
Situatia Financiara pe lunile Ianuarie 2018 si Februarie 2018:
Ianuarie 2018: (1) Cont Checking: +$1,953 (incasari)

-$2,081 (cheltuieli)
-$3,750 Taxa Episcopie

(2) Cont Pledge
(3) Cont Icoane

+$940 (incasari)

-$1,111 (cheltuieli)

$8208.21

Februarie 2018: (1) Cont Checking +$4,191 (incasari)

-$1,563.81 (cheltuieli)

Total 02.28.2018: $16,966.68
(2) Cont Pledge

+$1,600 (incasari)

-$1,111 (cheltuieli)

Total 02.28.2018: $7,732.43
(3) Cont Icoane

$8,208.39 (+0.18 interes)

Total 02.28.2018: $8,208.39

Cine doreste sa afle mai multe detalii privind situatia financiara a parohiei se poate adresa D-nei
casier Veronica Perju.
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