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Duminica / Sundays:
Sf. Spovedanie – 12:00 pm – Reconciliation
Sf. Rozar – 12:00 pm – Holy Rozary
Sfânta Liturghie - 12:30 pm - Divine Liturgy
Duminica Iertării (Lăsatul sec. de Brânză)
Duminica Izgonirii lui Adam din Rai
Forgiveness Sunday (Cheesefare Sunday)
Expulsion of Adam and Eve from Paradise
4 Martie / March 2019, Glas / Tone 8

La Antifonul 3:

Bucură-te încăperea lui Dumnezeu
cea desfătată, bucură-te chivotul Legii Noi,
bucură-te năstrapă aurită, din care s-a dat tuturor
mana cea cerească.

At 3rd Antiphon:

Dintru înălţime te-ai pogorât,
îndurate, şi înmormântare ai luat de trei zile,
ca să ne scapi pe noi din patimi. Cela ce eşti
viaţa şi învierea noastră, Doamne, mărire ţie.

Troparion:

Tropar (30):

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt
şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Înviind din mormânt, pe cei morţi i-ai
ridicat şi pe Adam l-ai înviat, şi Eva saltă întru
învierea ta, şi marginile lumii prăznuiesc învierea
ta cea din morţi, mult milostive.
Condac:

Hail, O joyful house of God; hail,
O chest of the New Testament; hail, You golden
vase, from which the heavenly manna was given
unto all.
From on high You descended, O
compassionate One. To burial of three days You
have submitted to free us from our passions. O
our Life and Resurrection, O Lord, glory be to
You.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the
Holy Spirit now, and always, and forever and
ever. Amen.
Kontakion: Having risen from the tomb, You did
raise up the dead and did resurrect Adam. Eve
also rejoices into Your Resurrection, and the
ends of the world they celebrate Your rising from
the dead, O Greatly-merciful one.

Prochimen:

Cântaţi Dumnezeului, nostru
cântaţi; cântaţi Împăratului nostru, cântaţi.
Stih: Toate popoarele bateţi din palme, strigaţi
lui Dumnezeu, cu glas de bucurie. (Ps. 46, 1)

Prokimenon:

Apostol:

Din epistola către Romani a Sfântului
Apostol Pavel citire. (13, 11-14, 4)

Epistle:

Fraţilor, 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 l-a 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.

Brethren! By now our salvation is nearer than when we
first began to believe. The night is nearly over, daylight
is on the way; so let us throw off everything that
belongs to the darkness and equip ourselves for the
light. Let us live decently, as in the light of day; with no
orgies
or
drunkenness,
no
promiscuity
or
licentiousness, and no wrangling or jealousy. Let your
armour be the Lord Jesus Christ, and stop worrying
about how your disordered natural inclinations may be
fulfilled. Give a welcome to anyone whose faith is not
strong, but do not get into arguments about doubtful
points. One person may have faith enough to eat any
kind of food; another, less strong, will eat only
vegetables. Those who feel free to eat freely are not to
condemn those who are unwilling to eat freely; nor
must the person who does not eat freely pass
judgement on the one who does, because God has
welcomed him. And who are you, to sit in judgement
over somebody else's servant? Whether he deserves
to be upheld or to fall is for his own master to decide;
and he shall be upheld, for the Lord has power to
uphold him.

Evanghelia: Matei 6, 14-21
Zis-a Domnul: dacă 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.

Let the music sound for our God, let it
sound, let the music sound for our king, let it sound.
Verse: Clap your hands, all peoples, acclaim God with
shouts of joy. (Ps. 47, 1)
A reading from the Epistle of the Holy Apostle
Paul to the Romans: (13, 11-14, 4)

Gospel: Matthew 6, 14-21
The Lord said: `If you forgive others their failings, your
heavenly Father will forgive you yours; but if you do not
forgive others, your Father will not forgive your failings
either. `When you are fasting, do not put on a gloomy
look as the hypocrites do: they go about looking
unsightly to let people know they are fasting. In truth I
tell you, they have had their reward. But when you fast,
put scent on your head and wash your face, so that no
one will know you are fasting except your Father who
sees all that is done in secret; and your Father who
sees all that is done in secret will reward you. `Do not
store up treasures for yourselves on earth, where moth
and woodworm destroy them and thieves can break in
and steal. But store up treasures for yourselves in
heaven, where neither moth nor woodworm destroys
them and thieves cannot break in and steal. For
wherever your treasure is, there will your heart be too.

Priceasna: (65)

La râul Vavilonului, acolo
am şezut şi am plâns, când mi-am adus
aminte de Sion, de tine, Sioane. Să se
lipeasca limba mea de gâtlejul meu, de voi
uita de Sion, de tine, Sioane. Aleluia.

Communion Hymn:

82. A bătut la uşa ta, Cineva

Eu sunt robul ce slujesc tuturor,
Un om al durerilor.
Nimeni plată nu mi-a dat
Decât spini şi ură,
Şi cu roşii trandafiri
Pieptul mi-L umplură.

A bătut la uşa ta, Cineva;
Nu-i deschide nimenea.
În tăcerea negrei nopţi
Stă un om şi plânge,
Faţa lui e numai răni,
Pieptul numai sânge.
Cine eşti Străin pribeag, cine eşti?
De-al cui dor Tu pribegeşti?
Pentru cine Te-au brăzdat
Bice fără număr?
Ce povară Ţi-a lăsat
Rana de pe umăr?

Nu mai sunt cuvinte
Nu mai sunt cuvinte să poată lăuda
Toată iubirea şi-ndurarea Ta.
Pe altarul lumii, răstignit Tu eşti,
Şi pentru oameni, zilnic Te jertfeşti.
Refren:

Cerul şi marea, tot ce în ea,
Muntele, valea şi inima mea,
Toate se-nchină Creatorului
Şi mulţumire îi dau Domnului.

At the river of Babylon,
there we sat and wept, when we remembered
you, o Sion. Let my tongue cleave to my
jaws, if I do not remember you, O Sion.
Alleluia.

Eu sunt pâinea ce s-a frânt lumii-ntregi,
Şi sunt vinul Noii Legi.
N-am venit să plâng în drum
Răni usturătoare,
Plâng pe cei ce pierd acum
Ultima chemare.
A bătut la uşa ta, Cineva,
O, deschide-i, nu mai sta!
Nu-L lăsa să plece trist,
Poate niciodadă
Mâna Lui la uşa ta
N-are să mai bată.
Tu îmi eşti Stăpânul, Doamne Te iubesc,
Voia Ta sfântă vreau s-o împlinesc.
Tu arată-mi drumul ce mi-ai pregătit,
Să ajung la Tine, Domnul meu iubit.
Ruga mea-i tăcerea, altceva nu pot,
Să îţi spun Doamne, nu ştiu să mă rog.
Îţi ofer din suflet binele făcut
Şi voi rămâne în faţa Ta tăcut.

Facă-se voia cui?
(ultima parte)

Putem descoperi voia lui Dumnezeu prin
rugăciune? Cum ne dăm seama că e cu adevărat
voia lui, nu producția minții noastre pioase?
M.T.: Da, rugăciunea ne descoperă voinţa lui
Dumnezeu şi înflăcărează şi propria noastră
voinţă. Dacă nu ar fi rugăciunea, noi nu am
înţelege că răspundem acestei voinţe a lui
Dumnezeu. Când ne rugăm, conştientizăm că el
ne-a adresat primul cuvânt, că el ne-a chemat la
viaţă şi că, dacă nu ne-ar iubi, noi nu am avea cu
cine vorbi. A ne ruga cu cuvântul lui Dumnezeu,
înseamnă a ne ruga cu voinţa lui Dumnezeu,
pentru că acest cuvânt este însăşi voinţa lui. De
multe ori, reducem voinţa lui Dumnezeu la vreo
poruncă pe care o considerăm absurdă, pentru că
n-o auzim rezonând în interiorul nostru, când, de
fapt, voinţa lui Dumnezeu este mărturie a faptului
că Dumnezeu care m-a creat, Dumnezeu care m-a
mântuit, este şi acelaşi care îmi vorbeşte.
Cuvântul lui Dumnezeu este tridimensional,
pentru că „s-a făcut trup şi a locuit între noi”
(In 1,14).
Ascultare: o virtute desuetă în secolul nostru. Dar
de la care omul contemporan are multe de primit,
dacă o cultivă. De ce ascultarea e libertate și
spațiu al manifestării voinței lui Dumnezeu?
M.T.: Dumnezeu, cănd ne cere ascultarea, este el
cel dintâi ascultător. De câte ori spunem noi la o
singură Liturghie: „Te rugăm, ascultă-ne”? Să
multiplicăm asta cu toate Liturghiile pe toată
suprafaţa pământului, în toată istoria omenirii.
Noi nu am avea un reper de ascultare, dacă
Dumnezeu nu ar fi, el mai înainte, ascultător. E
păcat că nu mai preţuim astăzi ascultarea din
cauza filosofiei nihiliste care ne spune că
Dumnezeu a murit, iar cei care mai ascultă habar
n-au că sunt nişte robi al căror stăpân a dispărut.

Să zicem că am înțeles care e voia lui Dumnezeu.
E suficient?
M.T.: Ne răspunde Sf. Iacob: „Căutaţi să împliniţi
cuvântul, nu numai să-l ascultaţi, înşelându-vă pe
voi înşivă” (Iac 1,22); „credinţa, dacă nu are
fapte, este moartă” (Iac 2,14). Îndrăznesc să
parafrazez acest gând, spunând că degeaba aflăm
care este voinţa lui Dumnezeu dacă n-o şi
ascultăm, dacă n-o şi urmăm. Cineva mi-a zis
odată: „Părinte, eu nu am făcut nimic rău”. Şi iam răspuns: „Dar niciun mort nu face nimic rău.
Nu mai poate să facă nici binele. Dumneavoastră
aţi făcut binele pe care eraţi chemat să-l faceţi?”
De ce asociem restrictiv voinţa lui Dumnezeu cu a
nu călca pe bec? Prima poruncă a lui Dumnezeu
este aceea de a-l iubi si de a face astfel binele, nu
doar de a a fugi de rău. Am făcut binele pe care
puteam să-l fac? De aici trebuie să pornească
orice îndreptar de spovadă. O astfel de examinare
a cugetului e un dar de la Dumnezeu după propria
lui voință.

Postul Mare – incepe luni 4 martie
2019
•
Ȋn prima săptămână (4 - 9
martie) şi ȋn Săptămâna Patimilor
(15 - 20 aprilie) se ţine post aspru.
•
Ȋntre 10 martie și 14 aprilie,
adică ȋn celelalte zile din Postul Mare
se ţine post comun.
•
Ȋn Vinerea Mare (19 aprilie) se
ţine Ajun.
Dezlegările de post:

•

- 25 martie Bunavestire

