Nov. 1, 2015: Duminica a XXII-a după Rusalii
(Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr)
Apostolul: Gal. 6:11-18:
Vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea. Câţi vor să placă în trup, aceia vă
silesc să vă tăiaţi împrejur, numai ca să nu fie prigoniţi pentru crucea lui Hristos. Căci nici ei
singuri, cei ce se taie împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc să vă tăiaţi voi împrejur, ca să se laude
ei în trupul vostru. Iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru
Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume! Că în Hristos Iisus
nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Şi câţi vor umbla
după dreptarul acesta, - pace şi milă asupra lor şi asupra Israelului lui Dumnezeu! De acum
înainte, nimeni să nu-mi mai facă supărare, căci eu port în trupul meu, semnele Domnului
Iisus. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul vostru, fraţilor! Amin.

Evanghelia: Luca 16:19-31:
Era un om bogat care
se îmbrăca în porfiră şi în
vison, veselindu-se în toate
zilele în chip strălucit. Iar un
sărac, anume Lazăr, zăcea
înaintea porţii lui, plin de
bube, Poftind să se sature din
cele ce cădeau de la masa
bogatului; dar şi câinii venind,
lingeau bubele lui. Şi a murit
săracul şi a fost dus de către
îngeri în sânul lui Avraam. A
murit şi bogatul şi a fost
înmormântat. Şi în iad,
ridicându-şi ochii, fiind în
chinuri, el a văzut de departe
pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui. Şi el, strigând, a zis: Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi
trimite pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în
această văpaie. Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune ale tale în viaţa ta,
şi Lazăr, asemenea, pe cele rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti. Şi peste toate
acestea, între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu
poată, nici cei de acolo să treacă la noi. Iar el a zis: Rogu-te, dar, părinte, să-l trimiţi în casa
tatălui meu, Căci am cinci fraţi, să le spună lor acestea, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.
Şi i-a zis Avraam: Au pe Moise şi pe prooroci; să asculte de ei. Iar el a zis: Nu, părinte Avraam,
ci, dacă cineva dintre morţi se va duce la ei, se vor pocăi. Şi i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de
Moise şi de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morţi.

Tema centrală a pericopelor evanghelice din duminicile lunii noiembrie (cu două
excepții) este bogăția materială.
Acum, la începutul discuției noastre pe această temă, trebuie să avem în vedere
faptul că bogăția în sine sau lipsa acesteea nu determină soarta cuiva în viața viitoare.
Factorul determinant în ceea ce privește unde ne vom petrece veșnicia este felul
în care achiziționăm și cum folosim bogăția materială sau cum ne comportăm în cazul că
ne aflăm la capătul opus al acestui spectru.
În pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr, Domnul și Mântuitorul nostru
accentuează cele afirmate mai sus, pe de o parte, și, pe de alta, ne oferă posibilitatea să
aruncăm o privire în viața veșnică, anume, la cele două stări (condiții) care ne așteaptă:
fericirea veșnică sau chinurile veșnice.
Prin folosirea bogăției materiale exclusiv pentru beneficiul său personal (”Era un
om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit”),
bogatul a ignorat necesitățile semenilor săi, contribuind astfel la crearea prăpastiei de
netrecut dintre el și ei (”între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare”), care-l va obseda întru
veșnicie.
Vorbind despre veșnicie, pericopa evanghelică ne spune că după moarte va urma
judecata particulară, pe baza căreia fiecare își va primi răsplata: fericirea veșnică în rai
(sânul lui Avraam), sau chinurile veșnice (în chinuri).
Un alt lucru vrednic da menționat este faptul că după moarte sufletul are
capacitatea să cunoască (recunoască) pe alți oameni: ”Și în iad, ridicându-şi ochii, fiind în
chinuri, el a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui.”

Mesajul general al citirii evanghelice este că aici și acum, în această viață, trebuie
să achiziționăm faptele bune de milostenie, compasiune și dragoste creștinească pentru a
petrece veșnicia în rai (sânul lui Avraam) și nu în locul de chinuri (iad).

Pr. George Bazgan

Agapa Duminicală
Pentru această duminică, următoarele familii
sunt programate pentru Agapa Duminicală:
Ionescu Costel și Vasilica
Ciocan Viorel și Veronica
Lăcătușu Petrică și Gina

Mulțumim mult tuturor!

Masă de Perogy
O masă de Perogy va fi organizată de
Societatea Doamnelor, la Centrul Românesc,
în data de 30 octombrie, 2015, între orele 16:30 - 19:30.

Ora de vară se încheie
Sâmbăta aceasta ora de vară se încheie și
revenim la ora normală.
Așadar, sâmbătă, 31 octombrie, înainte de culcare,
dați ceasul în urmă cu o oră.

Ședință cu Părinții
În data de 1 noiembrie, după Sf. Liturghie, toți părinții copiilor de
la Școala Parohială sunt invitați la o întâlnire cu Profesoarele , Preotul
Paroh și Președintele Consiliului Parohial!
Pe Agendă:
- Actualizarea fișelor de înscriere a copiilor.
- Discuții în legătură cu limba de predare în Școala Parohială.
- Alte probleme de interes.
VĂ RUGĂM SĂ PARTICIPAȚI!

REVELION 2016
Doriți să petreceți Revelionul 2016 la Centrul Românesc,
într-o atmosferă tradițional românească?
Contactați pe Viorel Ciocan, duminica, la biserică, pentru bilete
($100/adulți și $20/copii 7-14 ani) și alte detalii!
Numărul de locuri este limitat la 130.

MEMBRIA
Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii
parohiei noastre să-și plătească
membria cât mai curând posibil.
În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea
răspunderilor financiare pentru restul anului în curs.

Nu uitați că $35 din fiecare membrie
sunt trimiși la Arhiepiscopie.
VĂ MULȚUMIM MULT!

Conduita Creștinului în Biserică
Înainte de a vorbi despre ”conduita în biserică,” este important să
răspundem la întrebarea: ”De ce venim la Biserică?”
Venim la biserică în zi de duminică (Ziua Domnului) pentru a ne
re-afirma vocația noastră de ființe liturgice, pentru a continua creșterea
noastră duhovnicească și a ne consolida comuniunea noastră cu Hristos și
Biserica Sa, care a început atunci când am fost primiți în comunitatea
credincioșilor prin Tainele inițierii creștine: Botezul, Mirungerea și Sf.
Euharistie (Împărtășanie).
Pentru un creștin ortodox, participarea la Sf. Liturghie este nu
numai un privilegiu ci și o obligație. Este un privilegiu întrucât noi, în
calitate de membri ai Bisericii văzute, suntem chemați să aducem
darurile euharistice (pâinea și vinul), să luăm parte la transformarea lor
în Trupul și Sângele lui Hristos și apoi, să ne împărtășim cu ele sub
forma Sfintei Euharistii, toate acestea în contextul Dumnezeieștii
Liturghii, cea mai înaltă formă de rugăciune pe care o putem oferi lui
Dumnezeu. Este, de asemenea, o obligație, împlinind astfel una din
poruncile bisericești.
Pentru a beneficia cât mai deplin de prezența noastră în biserică,
trebuie să ținem minte câteva reguli:
1. Veniți la biserică la timp (înainte de ora 10:00) pentru a participa la
întreaga Sf. Liturghie.
2. Dacă, totuși, slujba este începută, opriți-vă și vedeți ce se întâmplă.
Dacă ați venit în timpul citirilor scripturistice (Apostolul sau
Evanghelia), așteptați la intrare până când citirile s-au terminat și apoi,
în liniște, luați-vă locul.
3. După ce v-ați așezat, luați cartea cu rânduiala Sf. Liturghii și urmăriți
cu atenție slujba, citind toate rugăciunile.
4. În timpul Sf. Liturghii nu ne este permis să vorbiți unii cu alții.
Faceți aceasta la sfârșit, în timpul Agapei frățești.

