Nov. 8, 2015: Duminica a XXIV-a după Rusalii
(Învierea fiicei lui Iair)

Apostolul: Efeseni 2:14-22:
Căci El este pacea noastră, El care a făcut din cele două - una, surpând peretele
din mijloc al despărţiturii, Desfiinţând vrăjmăşia în trupul Său, legea poruncilor şi
învăţăturile ei, ca, întru Sine, pe cei doi să-i zidească într-un singur om nou şi să
întemeieze pacea, Şi să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniţi într-un trup, prin
cruce, omorând prin ea vrăjmăşia. Şi, venind, a binevestit pace, vouă celor de departe şi
pace celor de aproape; Că prin El avem şi unii şi alţii apropierea către Tatăl, într-un
Duh. Deci, dar, nu mai sunteţi străini şi locuitori vremelnici, ci sunteţi împreună
cetăţeni cu sfinţii şi casnici ai lui Dumnezeu, Zidiţi fiind pe temelia apostolilor şi a
proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuşi Iisus Hristos. Întru El, orice
zidire bine alcătuită creşte ca să ajungă un locaş sfânt în Domnul, În Care voi împreună
sunteţi zidiţi, spre a fi locaş al lui Dumnezeu în Duh.

Evanghelia: Luca 8:41-56:
Şi iată a venit
un bărbat, al cărui
nume era Iair şi care
era
mai-marele
sinagogii. Şi căzând la
picioarele lui Iisus, Îl
ruga să intre în casa
Lui, căci avea numai o
fiică, ca de doisprezece
ani, şi ea era pe
moarte. Şi, pe când se
ducea El, mulţimile Îl
împresurau.
Şi
o
femeie,
care
de
doisprezece ani avea scurgere de sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea ei, şi de nici
unul nu putuse să fie vindecată, Apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui
şi îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Şi a zis Iisus: Cine este cel ce s-a atins de Mine?
Dar toţi tăgăduind, Petru şi ceilalţi care erau cu El, au zis: Învăţătorule, mulţimile Te
îmbulzesc şi Te strâmtorează şi Tu zici: Cine este cel ce s-a atins de mine? Iar Iisus a
zis: S-a atins de Mine cineva. Căci am simţit o putere care a ieşit din Mine. Şi, femeia,
văzându-se vădită, a venit tremurând şi, căzând înaintea Lui, a spus de faţă cu tot

poporul din ce cauză s-a atins de El şi cum s-a tămăduit îndată. Iar El i-a zis:
Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Mergi în pace.
Şi încă vorbind El, a venit cineva de la mai-marele sinagogii, zicând: A murit fiica ta.
Nu mai supăra pe Învăţătorul. Dar Iisus, auzind, i-a răspuns: Nu te teme; crede numai
şi se va izbăvi. Şi venind în casă n-a lăsat pe nimeni să intre cu El, decât numai pe Petru
şi pe Ioan şi pe Iacov şi pe tatăl copilei şi pe mamă. Şi toţi plângeau şi se tânguiau
pentru ea. Iar El a zis: Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme. Şi râdeau de El, ştiind că a
murit. Iar El, scoţând pe toţi afară şi apucând-o de mână, a strigat, zicând: Copilă,
scoală-te! Şi duhul ei s-a întors şi a înviat îndată; şi a poruncit El să i se dea să
mănânce. Şi au rămas uimiţi părinţii ei. Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a
întâmplat.
Acum trei săptămâni, pericopa evanghelică a duminicii a 20-a după Rusalii, ne
împărtășea învierea din morți a fiului văduvei din Nain. Potrivit tuturor celor patru
evanghelii, Domnul Hristos a săvârșit numai trei învieri din morți. A treia a fost cea a lui
Lazăr, fratele Mariei și al Martei.
Având în vedere impactul major al acestor minuni asupra martorilor oculari (și nu
numai), putem spune, pe bună dreptate, că Hristos nu a voit ca oamenii să creadă în El
(Dumnezeu) din frică, ci în virtutea libertății de voință și a convingerii lor.
Faptul că mai marele sinagogii (Iair) a recurs la o astfel de mărturisire publică de
smerenie și credință (”Și căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga să intre în casa Lui, căci avea
numai o fiică, ca de doisprezece ani, şi ea era pe moarte”) a fost nu numai ceva extraordinar,
dar și de-a dreptul periculos. Făcând aceasta, el și-a pus în joc slujba și poziția sa socială.
În drum spre casa lui Iair, Iisus a săvârșit o altă minune, asupra unei femei cu
scurgere de sânge de 12 ani, pe care nici un doctor nu fusese în stare să o ajute. Interesant
despre aceasta este faptul că Hristos ne explică cum are loc o minune: ”S-a atins de Mine
cineva; Căci am simţit o putere care a ieşit din Mine.” Această ”putere” care a ieșit din El,
este ceea ce numim energia necreată a lui Hristos Dumnezeu, ca răspuns la credința cuiva.
Cu toate că multă lume s-a atins de El (Petru şi ceilalţi care erau cu El, au zis: Învăţătorule,
mulţimile Te îmbulzesc şi Te strâmtorează şi Tu zici: Cine este cel ce s-a atins de mine?),
atingerea femeii a fost motivată (însoțită) de credința fermă în puterea vindecătoare a lui
Hristos: ”S-a atins de Mine cineva.” Accentul aici nu este pe ”cineva,” ci pe ”s-a atins.”
Aceasta nu a fost o atingere accidentală sau neinteresată, ci una intenționată, emoțională,
bazată pe credință.
Ambele minuni, precum și toate celelalte realatate în evanghelii, sunt semne
mesianice și dovada divinității Domnului, manifestate asupra oamenilor cu milă și
nemăsurată iubire.

Pr. George Bazgan

Agapa Duminicală
Cu ocazia comemorării generale a celor adormiți,
în duminica aceasta vom avea participare comună.

Mulțumim mult tuturor!

REVELION 2016
Doriți să petreceți Revelionul 2016 la Centrul Românesc,
într-o atmosferă tradițional românească?
Contactați pe Viorel Ciocan, duminica, la biserică, pentru bilete
($100/adulți și $20/copii 7-14 ani) și alte detalii!
Numărul de locuri este limitat la 130.

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 restul anului în curs.

Nu uitați că $35 din fiecare membrie
sunt trimiși la Arhiepiscopie.
VĂ MULȚUMIM MULT!

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
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. 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, luați-vă 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 ne este permis să vorbiți unii cu alții.
Faceți aceasta la sfârșit, în timpul Agapei frățești.

