Februarie 3, 2019: Duminica a 32-a după Rusalii
(Duminica lui Zaheu)
Apostolul: I Tim. 4:9-15:
"Vrednic de credinţă este acest cuvânt şi vrednic de toată primirea, fiindcă pentru
aceasta ne şi ostenim şi suntem ocărâţi şi ne luptăm, căci ne-am pus nădejdea în
Dumnezeul cel viu, Care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al credincioşilor.
Acestea să le porunceşti şi să-i înveţi. Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă-te
pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu
curăţia. Până voi veni eu, ia aminte la citit, la îndemnat, la învăţătură. Nu fi nepăsător
faţă de harul care este în tine, care ţi s-a dat prin proorocie, cu punerea mâinilor maimarilor preoţilor. Cugetă la acestea, ţine-te de acestea, ca propăşirea ta să fie vădită
tuturor."

Evanghelia: Luca 19:1-10:
"Şi intrând,

trecea prin Ierihon.
Şi iată un bărbat,
cu numele Zaheu,
şi acesta era maimarele vameşilor şi
era bogat. Şi căuta
să vadă cine este
Iisus, dar nu putea
de mulţime, pentru
că era mic de
statură. Şi alergând
el înainte, s-a suit
într-un sicomor, ca
să-L vadă, căci pe
acolo
avea
să
treacă. Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboarăte degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân Şi a coborât degrabă şi L-a primit,
bucurându-se. Şi văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om
păcătos. Iar o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Şi a
zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui
Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut."
Duminica trecută am văzut cum Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a ascultat rugăciunea
orbului sărac din Ierihon, care striga: ”Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă!”

Pericopa evanghelică din această duminică ne învaţă că acelaşi Fiu al lui Dumnezeu
ştie cele mai intime gânduri ale oamenilor. Sus, în sicomor, Zaheu aştepta în linişte să-şi
satisfacă curiozitatea: " căuta să vadă cine este Iisus."
Cred că ceva mult mai important decât curiozitatea l-a determinat pe omul acesta
bogat să se urce într-un copac. Trebuie să fi fost ceva mult mai adânc: dorinţa lui de a se
elibera de vina şi remuşcarea care-i nelinişteau conştiinţa. Cel puţin o parte din bogăţia lui
trebuie să fi fost dobândită prin fraudă şi nedreptate. Acesta trebuie să fi fost obstacolul
spiritual care-l ţinea departe de Mântuitorul, obstacol care era mult mai greu de depăşit decât
impedimentul său fizic, faptul "că era mic de statură."
Precum în cazul celor zece leproși, Zaheu înţelege importanţa momentului, a
prezenţei Domnului şi, pocăinţa lui sinceră şi dorinţa adâncă de restaurare completă sunt
răsplătite de Dumnezeu: "Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al
lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut."
Fie ca şi noi toţi să primim bucuria mântuirii!

Pr. George Bazgan

Copiii de Altar pentru această duminică:
Arkin Gabriel Corbu
Alexander Stefanescu

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

Manolache Constantin şi Jeni
Toma Richard şi Lil
Shelemey Darline

Mulțumim mult tuturor!

Balul Mărțișorului
Pe 2 martie, 2019, va avea loc Balul Mărțișorului la Centrul Românesc.
Pentru bilete ($40 / adulți și $ 10 / copii între 7-14 ani) contactați pe
Mariana Diaconu: 780-473-6711, sau 780-660-4748 (texting only).

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ
Adunarea Generală Anuală este programată pentru
duminică, 3 februarie, 2019, după Sf. Liturghie.
Pe Agendă:
- Rapoarte financiare şi de la alte comitete.
- Alegerea Consiliului Parohial.
- Alegerea delegaților la Congreaul Eparhial.
- Alegerea delegaților la Adunarea Protopopească.
Cei cu membria la zi vor avea drept de vot.
Toţi sunt bineveniţi.
VĂ RUGĂM SĂ PARTICIPAȚI!

ROMANIAN ORTHODOX CHURCH OF EDMONTON
SAINTS CONSTANTINE AND ELENA
9005 132 Ave NW
Edmonton, AB T5E 0Y1 Canada
Telephone: 780-475-1422
E-mail: info@bisericaedmonton.org
Website: www.bisericaedmonton.org

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ
Duminică, 3 Februarie, 2019

AGENDA
1. Deschiderea Adunării Generale.
2. Confirmarea quorum-ului.
3. Aprobarea Agendei.
4. Prezentarea și adoptarea Procesului Verbal al Adunării Generale, 2018.
5. Discuții pe marginea Procesului Verbal al Adunării Generale, 2018.
6. Raportul financiar, Membria și Casino, de dna Corina Sasu, Casier.
7. Raportul bisericesc, Pr. George Bazgan.
Rapoarte Comitete:
8. Property and Maintenance, dl. Neculae Chiosa, Hall Manager.
9. Raportul Social, dna. Mariana Diaconu.
10. Comunicații / Relații cu publicul, Ștefan Mocanu.
11. Societatea Doamnelor, Psa. Maria Bazgan, LA Președintă.
12. Raportul Președintelui, Mr. Ion Mieila.
13. Alegerea Consiliului Parohial pentru următorii 2 ani.
14. Alegerea a 2 delegați și 2 supleanți la Congresul Eparhial.
15. Alegerea a 2 delegați la Adunarea Generală Protopopească.
16. Adjournment.

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 reafirma 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, luațivă 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 este permis să vorbiți unii cu alții.
Faceți aceasta la sfârșit, în timpul Agapei frățești.

