Dec. 14, 2014: Duminica a XXVIII-a după Rusalii
(Pilda celor chemați la cină)
Apostolul: Coloseni 1:12-18:
Mulţumiți cu bucurie Tatălui celui ce ne-a învrednicit pe noi să luăm parte la
moştenirea sfinţilor, întru lumină. El ne-a scos de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat
în împărăţia Fiului iubirii Sale, Întru Care avem răscumpărarea prin sângele Lui, adică
iertarea păcatelor; Acesta este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată
făptura. Pentru că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri şi cele de pe pământ, cele
văzute, şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut
prin El şi pentru El. El este mai înainte decât toate şi toate prin El sunt aşezate. Şi El este
capul trupului, al Bisericii; El este începutul, întâiul născut din morţi, ca să fie El cel dintâi
întru toate.

Evanghelia: Luca 14:16-24:
Iar El i-a zis: Un
om oarecare a făcut cină
mare şi a chemat pe
mulţi; Şi a trimis la
ceasul cinei pe sluga sa
ca să spună celor
chemaţi: Veniţi, că iată
toate sunt acum gata. Şi
au început unul câte
unul, să-şi ceară iertare.
Cel dintâi i-a zis: Ţarină
am cumpărat şi am
nevoie să ies ca s-o văd;
te rog iartă-mă. Şi altul a
zis: Cinci perechi de boi
am cumpărat şi mă duc
să-i încerc; te rog iartă-mă. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de aceea nu pot veni. Şi
întorcându-se, sluga a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis:
Ieşi îndată în pieţele şi uliţele cetăţii, şi pe săraci, şi pe neputincioşi, şi pe orbi, şi pe şchiopi
adu-i aici. Şi a zis sluga: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit şi tot mai este loc. Şi a zis
stăpânul către slugă: Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte să intre, ca să mi se umple casa,
Căci zic vouă: Nici unul din bărbaţii aceia care au fost chemaţi nu va gusta din cina mea.

Câtă cinste! Ce privilegiu să fiu invitat la Cina Domnului! Cum pot să-mi arăt
recunoștința Preaputernicului Dumnezeu pentru că a inclus și numele meu pe lista
invitaților la Cină? Ce am făcut ca să merit aceasta?

Cu zece zile înainte de mântuitorul Praznic al Întrupării Sale, Domnul trimite
chemare tuturor oamenilor: ”Veniţi, că iată toate sunt acum gata!” Accentul este pe
adverbul ”acum.” Ce înseamnă acest ”acum?” Acesta se referă la un anumit timp în
istorie. Este timpul pe care Sf. Apostol Pavel îl numește ”plinirea vremii” (Gal. 4:4). Îl
putem numi ”momentul lui Dumnezeu.” Este timpul când Dumnezeu Tatăl a hotărât să
împlineasă planul Său cel din veșnicie pentru mântuirea neamului omenesc; Este timpul
Nașterii Domnului. Este ”acum” și nu ”atunci,” înainte de Nașterea Sa, pentru că
”atunci,” ușile camerei pentru Cina divină erau încuiate, accesul nu era posibil. Toți cei
care au trăit înainte de prima venire a Domnului, chiar și patriarhii și proorocii Vechiului
Testament adormiseră în nădejdea că vor auzi această chemare. Așadar,
chemarea/invitația Domnului ”Veniţi, că iată toate sunt acum gata” se adresează deoptrivă
atât celor care au trăit înainte de Nașterea Lui, precum și celor care au trăit sau vor trăi
după Nașterea Lui. Chemarea Domnului transcende timpul și generațiile. Așa stând
lucrurile, caracteristica ei principală este permanența, ceea ce înseamnă că ea este la fel
de validă astăzi sau peste o mie de ani așa cum a fost atunci când Hristos Mântuitorul a
adresat-o personal. Este invitația care se adresează ”acum.”
Singura întrebare este aceasta: Cum vom răspunde noi acestei invitații? Vom
invoca oare scuze ca cei din citirea evanghelică de mai sus? Înțelegem oare mesajul
împărtășit de această pildă că inventând scuze ne excludem de fapt pe noi înșine de la
Cina Domnului? Chiar și o întârziere a răspunsului poate avea aceleași tragice consecințe,
pentru că fiecare zi de nehotărâre este o ocazie pierdută.
Noi creștinii ortodocși avem avantajul unic de a participa la Cina Domnului
(Sfânta Liturghie) în fiecare duminică și sărbătoare. Și, dacă participăm cu adevărat,
adică dacă ne pregătim să primim Sfânta Euharistie și ne întărim comuniunea cu Hristos
și Biserica Sa, nu numai că dăm curs invitației Lui, dar chiar pre-gustăm din Cina Sa aici
și acum.

Fr. George Bazgan

Agapa Duminicală
Pentru această duminică, următoarele familii
sunt programate pentru Agapa Duminicală:

Chiosa George și Carmen
Moga Ion
Chiosa Neculae
Mulțumim mult tuturor!

Cateheză (Instrucție religioasă)
Pe parcursul postului Crăciunului, vom avea un program
de Studiu Biblic în fiecare vineri la orele 19:00.

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.

Perogy și Bake Sale
Sâmbătă, 13 decembrie, Societatea Doamnelor va organiza
o vânzare de perogy și prăjituri, între orele 10:00-15:00.
Toate doamnele parohiei noastre sunt rugate să aducă
prăjiturile vineri, 12 decembrie, între orele 18:00 - 20:00.

Mulțumim tuturor!

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!

SERBAREA DE CRĂCIUN
Serbarea anuală de Crăciun va avea loc anul acesta
pe 21 decembrie, după Sf. Liturghie și obișnuita
agapă duminicală (Potluck).
După programul prezentat de copiii de la Școala Parohială,
își va face apariția Moș Crăciun cu desaga de daruri.
Toți copiii sunt bineveniți!

Primiți colindătorii?
Copiii de la Școala Parohială vor continua și anul acesta tradiția
străveche a colindatului.
Așadar, în seara de 21 decembrie, 2014, grupurile de colindători vor
merge pe la casele românilor care doresc să fie colindați.
Pentru înscrierea pe listă, vă rugăm să sunați la doamna
Veronica Ciocan, la nr. telefon 780-964-7427.

REVELION 2015
Doriți să petreceți Revelionul 2015 la Centrul Românesc,
într-o atmosferă tradițional românească?
Contactați pe Liviu Sasu at 780-489-5381 pentru bilete
($100/adulți și $20/copii 7-14 ani) și alte detalii!

MEMBRIA
Vă amintim că membria (contribuția anuală) a rămas
neschimbată în ultimii câțiva ani:

$100/persoană ($200/cuplu).
Lansăm un apel general ca fiecare să-și plătească
membria cât mai curând posibil!
Nu uitați că $35 din fiecare membrie sunt
trimiși la Arhiepiscopie.
MULȚUMIM PENTRU SPRIJIN!

Membrie sau Contribuție?
Din punct de vedere spiritual, devenim membri ai Bisericii (trupul tainic al lui
Hristos) atunci când primim tainele inițierii creștine: Botezul, Mirungerea și Sfânta
Euharistie, care ne unesc cu Hristos: (”Te unești cu Hristos? Mă unesc cu Hristos”).
Sf. Apostol Pavel spune: ”Nu știți oare că trupurile voastre sunt membre ale lui
Hristos?” (I. Cor. 6:15). Așadar, întrucât ne-am unit cu Hristos, ne-am unit totodată și cu
Biserica, trupul Său.
Biserica este o instituție divino-umană, întemeiată de Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
care a fost Dumnezeu și Om în același timp și în aceeași persoană. Misiunea Bisericii este
aceea de a învăța, a sfinți și a conduce pe credincioșii săi la mântuire: ”Și apropiindu-se
Iisus, le-a vorbit (apostolilor) zicând: Datu-mi-s-a toată puterea în cer și pe pământ.
Drept aceea, mergeți și învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al
Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit Eu. Și
iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului” (Matei 28:18-20).
Ca instituție umană/comunitate, Biserica a fost întemeiată în ziua Cincizecimii,
când trei mii de oameni s-au botezat: ...”și în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii de
suflete” (Faptele Apostolilor 2:41).
De la bun început, Biserica a fost susținută materialicește de către
credincioșii/membrii ei, așa cum citim în aceeași carte a Faptelor Apostolilor: ”Iar inima
și sufletul mulțimii celor ce au crezut era una; și nici unul nu zicea că este al său ceva
din averea sa, ci toate le erau de obște. Și cu mare putere dădeau apostolii mărturie
despre învierea Domnului Iisus Hristos și mare har era peste ei toți. Și nimeni dintre ei
nu era lipsit, penntru că toți câți aveau țarini sau case le vindeau și aduceau prețul
celor vândute și-l puneau la picioarele apostolilor. Și se împărțea fiecăruia după cum
avea nevoie” (4:32-35).
Întrucât bisericile din America de Nord și preoții lor nu primesc absolut nici
un ajutor material de la nici un guvern, este necesar ca toți cei care au fost primiți în
comunitatea credincioșilor (Biserica) în calitate de membri spirituali, să contribuie cu
timpul și banii lor, re-afirmându-și, astfel, membria la instituția divino-umană, Biserica,
și ajutând-o să-și continue misiunea în lume.
Din rațiunea acestei îndoite membrii (spirituale și materiale), termenul de
membrie este cel potrivit, spre deosebire de cel de contribuție.

Pr. George Bazgan

Conduita Creștinului în Biserică
Înainte de a vorbi despre ”conduita în biserică,” este important să
răspundem la întrebarea: ”Pentru 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. Trebuie să venim la biserică la timp (înainte de ora 10:00) pentru a participa la
întreaga Sf. Liturghie.
2. Dacă slujba este deja începută, trebuie să ne oprim și să vedem ce se întâmplă.
Dacă am venit în timpul citirilor scripturistice (Apostolul sau Evanghelia), așteptăm
la intrare până când citirile s-au terminat și apoi, în liniște, ne luăm locurile.
3. După ce ne-am așezat, trebuie să luăm cartea cu rânduiala Sf. Liturghii și să
urmărim cu atenție slujba, citind toate rugăciunile.
4. În timpul Sf. Liturghii nu ne este permis să vorbim unii cu alții. Putem face
aceasta la sfârșit, în timpul Agapei frățești.

Pr. George Bazgan

