Ianuarie 14, 2018: Duminica a 29-a după Rusalii
(Vindecarea celor 10 leproşi)
Apostolul: Col. 3: 4-11:
"Iar când Hristos, Care este viaţa voastră, Se va arăta, atunci şi voi, împreună cu El, vă
veţi arăta întru slavă. Drept aceea, omorâţi mădularele voastre, cele pământeşti: desfrânarea,
necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este închinare la idoli, Pentru care vine mânia lui
Dumnezeu peste fiii neascultării, În care păcate aţi umblat şi voi odinioară, pe când trăiaţi în
ele. Acum deci vă lepădaţi şi voi de toate acestea: mânia, iuţimea, răutatea, defăimarea, cuvântul
de ruşine din gura voastră. Nu vă minţiţi unul pe altul, fiindcă v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi,
dimpreună cu faptele lui, Şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte, spre deplină cunoştinţă,
după chipul Celui ce l-a zidit, Unde nu mai este elin şi iudeu, tăiere împrejur şi netăiere
împrejur, barbar, scit, rob ori liber, ci toate şi întru toţi Hristos."

Evanghelia: Luca 17: 12-19:
"Intrând într-un
sat, L-au întâmpinat zece
leproşi care stăteau
departe Şi care au ridicat
glasul şi au zis: Iisuse,
Învăţătorule, fie-Ţi milă
de noi! Şi văzându-i, El
le-a zis: Duceţi-vă şi vă
arătaţi preoţilor. Dar, pe
când ei se duceau, s-au
curăţit. Iar unul dintre
ei, văzând că s-a
vindecat, s-a întors cu
glas mare slăvind pe
Dumnezeu. Şi a căzut cu
faţa la pământ la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean. Şi răspunzând,
Iisus a zis: Au nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea
slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt neam? Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te;
credinţa ta te-a mântuit."
Tema pericopei evanghelice din duminica aceasta este recunoştinţa. Cu toate că această
întâmplare, întâlnire dintre Hristos şi cei zece leproşi a avut loc în realitate, morala este la fel de
actuală astăzi aşa cum a fost şi acum două mii de ani, precum şi de-a lungul veacurilor.
Sf. Evanghelist Luca ne relatează că deşi toţi cei zece leproşi care, potrivit rânduielilor
vremii, părăsiseră familiile şi comunităţile lor şi trăiau în izolare, s-au rugat cu aceeaşi intensitate

("Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi") şi, drept rezultat au primit acelaşi dar al vindecării, numai

unul dintre ei s-a dovedit a fi om de caracter. Şi, ceea ce este şi mai interesant, acesta nici nu făcea
parte din "poporul ales," ci era samarinean, era "de alt neam." Doar el singur s-a întors şi a mulţumit
binefăcătorului său.
Este vrednic de menţionat faptul că acesta nu s-a întors ca să-i mulţumească binefăcătorului
său într-un mod non-şalant (aşa cum o facem noi adesea cu un "mulţumesc" rece); el "a căzut cu
faţa la pământ la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I," ceea ce înseamnă că s-a angajat într-un act de
adorare şi preamărire, un act liturgic.
Atunci când ne manifestăm recunoştinţa faţă de Dumnezeu pentru binefacerile pe care ni
le dăruieşte în fiecare zi, noi suntem cei care beneficiem. Ne întoarcem cu faţa către binefăcătorul
nostru, milostivul şi iubitorul Dumnezeu şi, precum samarineanul curăţit de lepră, ne reafirmăm
rolul şi vocaţia noastră de fiinţe liturgice.
În calitate de creştini ortodocşi, facem acest lucru în fiecare zi, ca persoane individuale,
prin rugăciunea particulară şi apoi, în mod colectiv, comunitar, când venim și participăm la
celebrarea Euharistică din duminici şi sărbători.

Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi!
Pr. George Bazgan

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

Mieila Ion și Marieta
Rinchița Eugen și Geta
Zerfass Dan și Flory

Mulțumim mult tuturor!

Copiii de Altar:
Alexandru Mustea
Alexander Ștefănescu

Valentine's Masă şi Dans
Sâmbătă, 10 februarie, 2018, la Centrul Românesc,
va avea loc o seară de dans.

Masa se va servi la orele 19:00 FIX.
Pentru bilete ($40.00/adulți și $10.00/copii) și alte detalii,
Contactați pe Mariana Diaconu: 780-473-6711 sau
780-660-4748 (texting only).

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

