Iunie 25, 2017: Duminica a III-a după Rusalii
(Despre grijile vieții)
Apostolul: Romani 5:1-10:
Deci fiind îndreptaţi din credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Prin Care am avut
şi apropiere, prin credinţă, la harul acesta, în care stăm, şi ne lăudăm întru nădejdea slavei lui Dumnezeu. Şi nu numai
atât, ci ne lăudăm şi în suferinţe, bine ştiind că suferinţa aduce răbdare, Şi răbdarea încercare, şi încercarea nădejde Iar
nădejdea nu ruşinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă.
Căci Hristos, încă fiind noi neputincioşi, la timpul hotărât a murit pentru cei necredincioşi. Căci cu greu va muri cineva
pentru un drept; dar pentru cel bun poate se hotărăşte cineva să moară. Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea Lui faţă de noi
prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoşi. Cu atât mai vârtos, deci, acum, fiind îndreptaţi
prin sângele Lui, ne vom izbăvi prin El de mânie. Căci dacă, pe când eram vrăjmaşi, ne-am împăcat cu Dumnezeu, prin
moartea Fiului Său, cu atât mai mult, împăcaţi fiind, ne vom mântui prin viaţa Lui.

Evanghelia: Matei 6:22-33:
Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău
curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot
trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este
întuneric, dar întunericul cu cât mai mult! Nimeni nu poate să
slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va
iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să
slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona. De aceea zic vouă: Nu vă
îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul
vostru cu ce vă veţi îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât
hrana şi trupul decât îmbrăcămintea? Priviţi la păsările cerului, că
nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru
Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât
ele? Şi cine dintre voi, îngrijindu-se poate să adauge staturii sale
un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii
câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc. Şi vă spun vouă
că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul
dintre aceştia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu
cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne
vom îmbrăca? Că după toate acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele.
Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă.

Pericopa evanghelică din această duminică este o bună aducere aminte despre providența lui
Dumnezeu pentru creația Sa și în special pentru capodopera Sa: Omul: ”Știe doar Tatăl vostru Cel ceresc
că aveţi nevoie de ele.” Istoria arată foarte clar că Dumnezeu a fost întotdeauna credincios făgăduințelor
Sale. Este acum rândul omului să-și recunoască dependența sa față de Dumnezeu în totală credincioșie:
”Nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona.”
După cum omul are nevoie de ochi buni (sănătoși) pentru vederea fizică (de va fi ochiul tău
curat, tot trupul tău va fi luminat), tot așa are nevoie și de o minte bună, sănătoasă, care este ochiul
sufletului său. Îngrijorarea și obsesia pentru agonisirea lucrurilor materiale rezultă în întunecarea minții
omului și a capacității sale de a discerne prioritățile vieții: ”Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu
şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă.

Fr. George Bazgan

Copiii de Altar:
Matthew Cotfasa
Arsenie Gavriș

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

Mocanu Vasile și Ștefana
Diaconu Constantin și Mariana
Corbu Adrian și Maria

Mulțumim mult tuturor!

Modificări la Agapa Duminicală
Datorită schimbărilor programului de vară, au intervenit câteva modificări
la lista cu Agapa Duminicală. Vă rugăm să verificați noua programare.

Mulțumim mult!

Postul Sfinților Apostoli
Între 12-28 iunie, în Biserica Ortodoxă este rânduit postul Sfinților Apostoli Petru
și Pavel. În zilele de 17, 23, 24 și 28 iunie, la orele 18:00, vom avea Vecernia, după
care va urma Spovedania.

Voluntari pentru Heritage Days
Avem nevoie de voluntari!
Cei care doresc să ajute ca voluntari la Zilele Heritage (5-7 august),
sunt rugați să se înscrie pe lista de la biserică.

Mulțumim tuturor!

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 perioada de vară și pentru restul anului în curs.
VĂ MULȚUMIM MULT!

Răspândiți vestea
Adresăm un călduros apel tuturor abonaților la buletinul nostru electronic
săptămânal să invite pe membrii familiilor lor și
pe prietenii lor să ne trimită adresa de email și să se înscrie
pe lista abonaților parohiei noastre.
Aceasta, în dorința de a contacta cât mai multe persoane.

Mulțumim tuturor pentru ajutor!

Familia Noastră
Dorim să adăugăm ceva nou la pagina noastră de website.
Vă rugăm să ne trimiteți o fotografie a familiei cu numele tuturor membrilor.
Fotografiile vor putea fi văzute sub această
nouă categorie: Familia Noastră.

Vă mulțumim pentru participare!

