Nov. 2, 2014: 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, fieţi 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.
Cu excepția duminicii dinaintea începutului postului Crăciunului, când pericopa
evanghelică ne înpărtășește pilda Samarineanului milostiv, toate celelalte duminici din
cursul lunii noiembrie au aceeași temă: 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
În contextul pomenirii universale a celor adormiți, care
are loc în data de 1 noiembrie (Sâmbăta Moșilor),
duminică, noiembrie 2, la Agapa Duminicală,
vom avea participare generală.
Mulțumim tuturor!
Programul nou pentru Agapa duminicală
începe pe data de 30 noiembrie, 2014.
Cei care nu sunt pe listă și doresc să participe,
sunt rugați să sune la Pr. George (473-0029).
Cei care sunt deja pe listă și nu vor să mai participe,
sunați ca să fiți scoși de pe listă!

Masă pentru voluntari
Pe 1 noiembrie, 2014, parohia noastră va oferi o masă
în cinstea tuturor celor care au depus muncă voluntară
pentru biserică în cursul anului.
Masa va fi servită la orele 19:00.

Veniți cu familia!

ESTE BINE SĂ ȘTIM
După ce femeia a născut, preotul este chemat acasă, în ziua a opta,
pentru o ”Slujbă pentru femeia care a născut.” Această slujbă constă din
rugăciuni speciale pentru mamă și pentru noul născut. Totodată se citesc
rugăciuni pentru punerea numelui copilului.
În ziua a 40-a după naștere, mama vine cu copilul la biserică.
Rugăciunile care se citesc acum sunt pentru intrarea în biserică a femeii care
a născut și pentru ca să fie vrednică să primească Sf. Împărtășanie. Dacă
pruncul a fost botezat până la 40 de zile, după citirea rugăciunilor respective,
preotul face și înbisericirea pruncului. Dacă pruncul nu a fost botezat,
preotul citește numai prima parte a acestei slujbe, urmând ca partea a doua
(pentru copil) să o citească după botez, când se face și înbisericirea.
Copilul nu poate fi împărtășit înainte de a fi botezat!

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!

