Februarie 9, 2014: Duminica a 33-a după Rusalii
(a Vameşului şi a Fariseului)
Apostolul: II Timotei 3: 10-15:
Tu însă mi-ai urmat în învăţătură, în purtare, în năzuinţă, în credinţă, în îndelungă
răbdare, în dragoste, în stăruinţă, În prigonirile şi suferinţele care mi s-au făcut în Antiohia, în
Iconiu, în Listra; câte prigoniri am răbdat! şi din toate m-a izbăvit Domnul. Şi toţi care voiesc
să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoniţi. Iar oamenii răi şi amăgitori vor merge
spre tot mai rău, rătăcind pe alţii şi rătăciţi fiind ei înşişi. Tu însă rămâi în cele ce ai învăţat şi
de care eşti încredinţat, deoarece ştii de la cine le-ai învăţat, Şi fiindcă de mic copil cunoşti
Sfintele Scripturi, care pot să te înţelepţească spre mântuire, prin credinţa cea întru Hristos
Iisus.

Evanghelia: Luca 18:10-14:
"Doi oameni s-au
suit la templu, ca să
se roage: unul
fariseu şi celălalt
vameş.
Fariseul,
stând, aşa se ruga
în sine: Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca
ceilalţi
oameni,
răpitori, nedrepţi,
adulteri, sau ca şi
acest
vameş.
Postesc de două ori
pe săptămână, dau
zeciuială din toate
câte câştig. Iar
vameşul, departe stând, nu voia nici ochii să-şi ridice către cer, ci-şi bătea pieptul, zicând:
Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa
sa, decât acela. Fiindcă oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va
înălţa."

Cu Duminica Vameşului şi a Fariseului, începem un nou capitol în Anul
Bisericesc: TRIODUL, care ţine până în Marea Sâmbătă (ajunul Paştilor).
Triodul este timpul de pocăinţă şi de curăţire duhovnicească, care ne călăuzeşte
prin cele trei săptămâni de pregătire pentru călătoria unică a Postului Mare, a cărui
încununare este Săptămâna Mare.

Biserica anunţă acest eveniment la slujba Utreniei din această duminică cu
frumoase imne/rugăciuni, precum: "Uşile pocăinţei deschide-mi mie Dătătorule de
viaţă..." Aceasta, în contextul citirii evanghelice, care ne înfăţişează pe cei "Doi oameni
s-au suit la templu, ca să se roage: unul fariseu şi celălalt vameş." şi atitudinea lor cu
totul opusă în timpul rugăciunii. Fariseul stă cu aroganţă şi mândrie în faţa Altarului şi-şi
declamă faptele bune pe care le agonisise, dispreţuind în acelaşi timp pe fratele său de
rugăciune, pe fariseu, care, în smerenie totală şi copleşit de spiritul autentic de pocăinţă,
se roagă şi zice: "Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului."
Cei doi oameni reprezintă cele două categorii de oameni/creştini care participă la
acelaşi serviciu religios dar se întorc la casa lor cu rezultate cu totul diferite, potrivit
atitudinii şi intenţiei cu care au venit la biserică.

Bunul şi Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască smerenia şi
pocăinţa vameşului!
Pr. George Bazgan

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

Paul & Roxana Popa
Daniel & Ioana Potlog
Gabriel & Gabriela Luca Dămian

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!

