Februarie 2, 2014: Duminica a 17-a după Rusalii
(a Cananeencei)
Apostolul:II Cor. 6:16-18, 7:1:
"Sau ce înţelegere este între templul lui Dumnezeu şi idoli? Căci noi suntem templu al
Dumnezeului celui viu, precum Dumnezeu a zis că: "Voi locui în ei şi voi umbla şi voi fi
Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu". De aceea: "Ieşiţi din mijlocul lor şi vă osebiţi, zice
Domnul, şi de ce este necurat să nu vă atingeţi şi Eu vă voi primi pe voi. Şi voi fi vouă tată, şi
veţi fi Mie fii şi fiice", zice Domnul Atotţiitorul. Având deci aceste făgăduinţe, iubiţilor, să ne
curăţim pe noi de toată întinarea trupului şi a duhului, desăvârşind sfinţenia în frica lui
Dumnezeu."

Evanghelia: Matei 15:21-28:
"Şi ieşind
de acolo, a plecat
Iisus în părţile
Tirului şi ale
Sidonului. Şi iată
o femeie cananeiancă, din acele
ţinuturi,
ieşind
striga,
zicând:
Miluieşte-mă,
Doamne, Fiul lui
David! Fiica mea
este rău chinuită
de demon. El însă
nu i-a răspuns
nici un cuvânt; şi apropiindu-se, ucenicii Lui Îl rugau, zicând: Slobozeşte-o, că strigă în urma
noastră. Iar El, răspunzând, a zis: Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui
Israel. Iar ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-mă. El însă, răspunzând, i-a zis:
Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi
câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus
i-a zis: O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti. Şi s-a tămăduit fiica ei în
ceasul acela."

Pericopa evanghelică din această duminică este un bun argument (exemplu)
pentru rugăciunea de mijlocire, rugăciunea pe care o oferim pentru alţii. Femeia
Cananeiancă (încă un "străin") implora mila divină a lui Hristos pentru fiica ei care era
"rău chinuită de demon." Un alt aspect al acestei întâmplări este persistenţa acestei femei.
La început, strigătul ei pentru ajutor este ignorat, apoi este refuzată din nou, pentru ca în
cele din urmă să fie asemănată cu animalele: "Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o
arunci câinilor."

Întrebarea mea este: În ce moment am fi renunţat noi şi ne-am fi dezbrăcat de
puţina credinţă pe care am fi avut-o, concluzionând că Dumnezeu (dacă ar exista) este
nemilos şi neiubitor? După cum am spus-o adesea, toate rugăciunile sunt auzite, dar nu
toate sunt ascultate. Uneori ne rugăm pentru ceea ce nu ar trebui sau din motive greşite.
Alte ori ne rugăm foarte superficial şi numai atunci când avem nevoie de ceva anume,
aşteptând rezultate imediate. Ce putem spune, însă, despre cei care se roagă continuu şi
sincer şi totuşi rugăciunea lor nu este ascultată? Întâmplarea cu femeia Cananeiancă ne
învaţă că uneori Dumnezeu ne pune credinţa la încercare.
Să ne rugăm, dar, cu ardoare, cerând mila şi ajutorul lui Dumnezeu, zicând: "

Doamne miluieşte-mă," şi Doamne, ajută-mă!

La 2 februarie sărbătorim Întâmpinarea
Domnului, când Fecioara Maria și Iosif, la 40 de zile
după nașterea lui Iisus, L-au adus de la Betleem la
Ierusalim ca să-L prezinte lui Dumnezeu în templu,
potrivit legii mozaice. Cu acest prilej, Maria L-a
încredințat pe pruncul Iisus bătrânului Simeon. Acesta
îl aștepta pe Mesia, înștiințat fiind de Dumnezeu că nu
va gusta moartea până când nu va vedea pe Hristosul
Domnului. În această zi, ținând în brațe pe pruncul
Iisus, el a rostit această rugăciune: ”Acum slobozeşte pe
robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, Că ochii
mei văzură mântuirea Ta, Pe care ai gătit-o înaintea feţei
tuturor popoarelor, Lumină spre descoperirea neamurilor
şi slavă poporului Tău Israel” (Luca 2:29-32).

Acest obicei a fost preluat de Biserica primară
și este încă practicat în Biserica Ortodoxă, potrivit
căruia, mama vine cu pruncul la biserică, la 40 de zile
după naștere, pentru ”Molitva de 40 de zile.” Dacă pruncul a fost deja botezat, preotul
face apoi înbisericirea pruncului, încheind cu rugăciunea Sf. Simeon. Dacă pruncul nu a
fost botezat, înbisericirea se face imediat după botez.

Pr. George Bazgan

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

Costel & Vasilica Ionescu
Viorel & Veronica Ciocan
Petrică & Gina Lăcătușu

Mulțumim mult tuturor!
Notă: Rugăm călduros pe toți participanții la acest program să aducă numai
mâncare deja gătită, care poate fi încălzită, folosind aragazul din sala mică.

Vă mulțumim!

Valentine's Masă şi Dans
Sâmbătă, 15 februarie, 2014, la Centrul Românesc,
va avea loc o seară de dans.

Masa se va servi la orele 19:00.
Biletele: $30/adulţi şi $10/copii, (7-14).

Veniţi şi petreceţi o seară memorabilă cu noi!

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ
Adunarea Generală Anuală este programată pentru
duminică, 2 martie, 2014, după Sf. Liturghie.
Pe Agendă:
Rapoarte financiare şi de la alte comitete.
Cei cu membria la zi vor avea drept de vot.
Toţi sunt invitaţi.
Ne vedem pe 2 martie, 2014!

