Dec. 1, 2013: Duminica a XV-a după Rusalii
(Porunca cea mai mare din lege)
Apostolul: II Cor. 4:6-15:
Fiindcă Dumnezeu, Care a zis: "Strălucească, din întuneric, lumina" - El a strălucit
în inimile noastre, ca să strălucească cunoştinţa slavei lui Dumnezeu, pe faţa lui Hristos. Şi
avem comoara aceasta în vase de lut, ca să se învedereze că puterea covârşitoare este a lui
Dumnezeu şi nu de la noi, În toate pătimind necaz, dar nefiind striviţi; lipsiţi fiind, dar nu
deznădăjduiţi; Prigoniţi fiind, dar nu părăsiţi; doborâţi, dar nu nimiciţi; Purtând totdeauna în
trup omorârea lui Iisus, pentru ca şi viaţa lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci pururea
noi cei vii suntem daţi spre moarte pentru Iisus, ca şi viaţa lui Iisus să se arate în trupul nostru
cel muritor. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viaţa. Dar având acelaşi duh al
credinţei, - după cum este scris: "Crezut-am, pentru aceea am şi grăit", - şi noi credem: pentru
aceea şi grăim, Ştiind că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia şi pe noi cu Iisus şi ne va
înfăţişa împreună cu voi. Căci toate sunt pentru voi, pentru ca, înmulţindu-se harul să
prisosească prin mai mulţi mulţumirea, spre slava lui Dumnezeu.

Evanghelia: Matei 22:35-46:
Unul dintre
ei, învăţător de
Lege, ispitindu-L pe
Iisus, L-a întrebat:
Învăţă-torule, care
porun-că este mai
mare în Lege? El ia răs-puns: Să
iubeşti pe Domnul
Dumne-zeul tău, cu
toată inima ta, cu
tot sufletul tău şi cu
tot cugetul tău.
Aceasta este marea
şi întâia poruncă.
Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. În aceste două
porunci se cuprind toată Legea şi proorocii. Şi fiind adunaţi fariseii, i-a întrebat Iisus, Zicând:
Ce vi se pare despre Hristos? Al cui Fiu este? Zis-au Lui: Al lui David. Zis-a lor: Cum deci
David, în duh, Îl numeşte pe El Domn? - zicând: "Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a
dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale". Deci dacă David Îl
numeşte pe El domn, cum este fiu al lui? Şi nimeni nu putea să-I răspundă cuvânt şi nici n-a
mai îndrăznit cineva, din ziua aceea, să-L mai întrebe.

Ne apropiem, încet, de marele Praznic al Nașterii Domnului, Crăciunul. Pe
parcursul postului Crăciunului, care a început pe 15 noiembrie, călătorim și noi, precum
magii, călăuziți nu de o stea, ci de lumina Soarelui dreptății (”Fiindcă Dumnezeu, Care a
zis: "Strălucească, din întuneric, lumina" - El a strălucit în inimile noastre, ca să strălucească
cunoştinţa slavei lui Dumnezeu, pe faţa lui Hristos”) și de harul Sfântului Duh, către locul

întâlnirii noastre cu Hristos, Mântuitorul nostru, încurajați de Biserica Ortodoxă, care
cântă în fiecare duminică dimineața: ”Hristos se naște, măriți-L! Hristos din ceruri,
întâmpinați-L! Hristos pe pământ, înălțați-vă! Cântați Domnului tot pământul și cu
veselie lăudați-L popoare, că S-a preamărit!” Călătoria este grea și plină de tot felul de
ispite. Însă, Dumnezeu, în pronia Sa dumnezeiască, ne dăruiește tăria și puterea necesare
pentru a depăși toate obstacolele și a ajunge la destinația noastră, așa cum Sf. Pavel ne
asigură în citirea epistolei din această duminică: ”Şi avem comoara aceasta în vase de lut, ca
să se învedereze că puterea covârşitoare este a lui Dumnezeu şi nu de la noi, În toate pătimind
necaz, dar nefiind striviţi; lipsiţi fiind, dar nu deznădăjduiţi; Prigoniţi fiind, dar nu părăsiţi;
doborâţi, dar nu nimiciţi; Purtând totdeauna în trup omorârea lui Iisus, pentru ca şi viaţa lui
Iisus să se arate în trupul nostru.”

Întruparea Domnului este cea mai mare dovadă a dragostei nemărginite a lui
Dumnezeu Tatăl față de neamul omenesc, care trimite pe unicul Său Fiu, pentru ca ”tot
cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3:16). Pentru aceasta
Nașterea Domnului se numește și Praznicul iubirii divine. Și, întrucât Dumnezeu
inițiază mântuirea omului printr-o atât de nemaiîntâlnită și nemeritată dragoste
jertfelnică, omul are datoria de a răspunde cu același fel de dragoste, care implică întregul
său potențial spiritual și fizic: ”Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu
tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.”

Observați, vă rog, că măsura dragostei cerută de Dumnezeu este ”tot,” nu parțial.
Și aceasta pentru că și El ne-a dat tot ceea ce a avut: pe unicul Său Fiu. ”Aceasta, zice El,
este marea şi întâia poruncă. Și, ca drept verificare și exercițiu zilnic al dragostei totale și
jertfelnice față de Dumnezeu, ne-a dat și a doua poruncă: ”Să iubeşti pe aproapele tău ca pe
tine însuţi!”

Cei ce au urechi de auzit, să audă!

Pr. George Bazgan

Agapa Duminicală
Pentru această duminică (1 decembrie), următoarele familii
sunt programate pentru Agapa Duminicală:

Magda & Jason Forner
Eugen & Florica Gheorghe
Liviu & Carmen Luca
Mulțumim mult tuturor!

Vecernia
În perioada postului Crăciunului, vom oficia
Vecernia în fiecare sâmbătă, la orele 17:00.
După Vecernie, va urma Spovedania pentru cei care
vor să se pregătească pentru Sf. Împărtășanie.

REVELION 2014
Doriți să petreceți Revelionul 2014 la Centrul Românesc,
într-o atmosferă tradițional românească?
Contactați pe Viorel Ciocan la 780-994-2304 pentru bilete
($80/adulți și $15/copii, 7-14) și alte detalii!

SERBAREA ANUALĂ DE CRĂCIUN
Serbarea anuală de Crăciun va avea loc anul acesta
pe 22 decembrie, în Sala Mare, după Sf. Liturghie
și obișnuita agapă duminicală.
În data de 24 noiembrie au început pregătirile pentru
programul serbării copiilor de la Școala Parohială.
Toți copiii sunt bineveniți!

COZONACI PENTRU CRĂCIUN
Cei care sunt interesați să cumpere cozonaci
pentru Crăciun, sunt rugați să sune la
Psa. Maria (780-473-0029) pentru comandă,
până la 8 decembrie!

MEMBRIA
La Adunarea Generală Anuală, ținută la 24 februarie,
2013, s-a hotărât ca membria (contribuția anuală)
să rămână neschimbată: $100/persoană ($200/cuplu).
Lansăm un apel general ca fiecare să-și
plătească membria cât mai curând posibil!
Nu uitați că $25 din fiecare membrie
sunt trimiși la Arhiepiscopie.
MULȚUMIM PENTRU SPRIJIN!

