Decembrie 1, 2019: Duminica a 16-a după Rusalii
(Pilda talanţilor)
Apostolul: II Cor. 6:1-10:
"Fiind, dar, împreună-lucrători cu Hristos, vă îndemnăm să nu primiţi în zadar harul lui
Dumnezeu Căci zice: "La vreme potrivită te-am ascultat şi în ziua mântuirii te-am ajutat"; iată
acum vreme potrivită, iată acum ziua mântuirii,
Nedând nici o sminteală întru nimic, ca să nu fie slujirea noastră defăimată, Ci în toate
înfăţişându-ne pe noi înşine ca slujitori ai lui Dumnezeu, în multă răbdare, în necazuri, în nevoi,
în strâmtorări, În bătăi, în temniţă, în tulburări, în osteneli, în privegheri, în posturi; În curăţie,
în cunoştinţă, în îndelungă-răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, în dragoste nefăţarnică; În
cuvântul adevărului, în puterea lui Dumnezeu, prin armele dreptăţii, cele de-a dreapta şi cele dea stânga, Prin slavă şi necinste, prin defăimare şi laudă; ca nişte amăgitori, deşi iubitori de adevăr,
Ca nişte necunoscuţi, deşi bine cunoscuţi, ca fiind pe pragul morţii, deşi iată că trăim, ca nişte
pedepsiţi, dar nu ucişi; Ca nişte întristaţi, dar pururea bucurându-ne; ca nişte săraci, dar pe mulţi
îmbogăţind; ca unii care n-au nimic, dar toate le stăpânesc."

Evanghelia: Matei 25:14-30:
"Şi mai este ca un om
care, plecând departe, şia chemat slugile şi le-a
dat pe mână avuţia sa.
Unuia i-a dat cinci
talanţi, altuia doi, altuia
unul, fiecăruia după
puterea lui şi a plecat.
Îndată, mergând, cel ce
luase cinci talanţi a
lucrat cu ei şi a câştigat
alţi cinci talanţi. De
asemenea şi cel cu doi a
câştigat alţi doi. Iar cel
ce luase un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ şi a ascuns argintul stăpânului său.
După multă vreme a venit şi stăpânul acelor slugi şi a făcut socoteala cu ele. Şi
apropiindu-se cel care luase cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi, zicând: Doamne, cinci
talanţi mi-ai dat, iată alţi cinci talanţi am câştigat cu ei. Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă
bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru
bucuria domnului tău. Apropiindu-se şi cel cu doi talanţi, a zis: Doamne, doi talanţi miai dat, iată alţi doi talanţi am câştigat cu ei. Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi
credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria
domnului tău. Apropiindu-se apoi şi cel care primise un talant, a zis: Doamne, te-am ştiut

că eşti om aspru, care seceri unde n-ai semănat şi aduni de unde n-ai împrăştiat. Şi
temându-mă, m-am dus de am ascuns talantul tău în pământ; iată ai ce este al tău. Şi
răspunzând stăpânul său i-a zis: Slugă vicleană şi leneşă, ştiai că secer unde n-am
semănat şi adun de unde n-am împrăştiat? Se cuvenea deci ca tu să pui banii mei la zarafi,
şi eu, venind, aş fi luat ce este al meu cu dobândă. Luaţi deci de la el talantul şi daţi-l celui
ce are zece talanţi. Căci tot celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce n-are şi ce
are i se va lua. Iar pe sluga netrebnică aruncaţi-o întru întunericul cel mai din afară.
Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor."
Din citirea evanghelică a acestei duminici reiese clar că fiecare persoană care se naște
pe acest pământ este înzestrată de Creatorul cu anumite daruri, talanți, posibilități, care se
dăruiesc ”fiecăruia după puterea lui.” Este, de asemenea, clar că la vremea judecății,
răsplata va fi nu în raport cu numărul de talanți (daruri) ci potrivit efortului depus de primitor
de a identifica și a înmulți acești talanți (daruri). Așadar, efortul începe cu identificarea
talantului primit și cu constanta recunoștință și mulțumire acordată lui Dumnezeu, ”dătătorul
tuturor bunătăților.” Știm, din alte pilde că darurile dăruite de Dumnezeu nu sunt pentru
beneficiul nostru exclusiv, ceea ce ar fi un mod egoist de înțelegere a lucrurilor. Suntem
responsabili să împărtășim aceste daruri cu semenii noștri, fiind asigurați că și ei înțeleg
adevărata sursă a acestor daruri (Dumnezeu) și, prin urmare, se alătură celor care Îl
preamăresc și Îi aduc mulțumire. Văzând lucrurile din această perspectivă, putem spune că
aceste daruri nu ne sunt date, ci sunt încredințate nouă, ceea ce înseamnă că Dumnezeu
voiește ca noi să fim împreună-lucrătorii Săi în via Sa, în lume.
Faptul că ”după multă vreme a venit şi stăpânul acelor slugi şi a făcut socoteala cu
ele indică răbdarea lui Dumnezeu cu noi pentru a face cele de cuviință. Este, totodată, și un
avertisment al răspunderii pe care fiecare dintre noi o vom da.
În timp ce lenevia și indiferența față de aceste daruri încredințate nouă vor fi
pedepsite în mod sever: ”iar pe sluga netrebnică aruncaţi-o întru întunericul cel mai din
afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor," efortul susținut și simțul răspunderii
personale vor fi răsplătite cu chemarea divină la moștenirea împărăției lui Dumnezeu:
”intră întru bucuria Domnului tău!”
Fie ca și noi să ne aflăm vrednici de această chemare!

Pr. George Bazgan

Copiii de Altar:
Corbu Arkin Gabriel
Ștefănescu Alexander

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

Pîrvu Lucian și Mirela
Samoilă Vasile și Lenuța
Sterea Stelian și Elena

Mulțumim mult tuturor!

Slujbe Speciale în Postul Crăciunului
În perioada postului Crăciunului, vom avea:
Acatistul Maicii Domnului, vinerea la 7:00PM
Vecernia în fiecare sâmbătă, la orele 5:00PM.
După Vecernie va urma Spovedania pentru cei care
vor să se pregătească pentru Sf. Împărtășanie.

SERBAREA DE CRĂCIUN
Serbarea anuală de Crăciun va avea loc anul
acesta Sâmbătă, 21 decembrie, ora 5:00 PM,
după Vecernie.
Copiii de la Școala Parohială și copiii de la
grupul de dansuri al Societății RomânoCanadiene, vor prezenta concertul de Crăciun,
după care, își va face apariția Moș Crăciun cu
desaga de daruri.

Toți copiii sunt bineveniți!

COZONACI PENTRU CRĂCIUN
Cei care sunt interesați să cumpere cozonaci pentru
Crăciun, sunt rugați să sune la Psa. Maria (780-473-0029)
pentru comandă, până la 15 decembrie!

REVELION 2019
Doriți să petreceți Revelionul 2020 la Centrul Românesc,
într-o atmosferă tradițional românească?
Contactați pe dna. Mariana Diaconu: 780-473-6711 sau
780-660-4748 (texting only) pentru bilete ($120/adulți
și $15/copii 7-14 ani) și alte detalii!
Numărul de locuri este limitat.
No refunds după 8 decembrie.

Primiți colindătorii?

Copiii de la Școala Parohială vor continua și anul acesta tradiția străveche a
colindatului. Așadar, în după-amiaza de 22 decembrie, grupurile de colindători vor
merge pe la casele românilor care doresc să fie colindați.
Cei care doriți, înscrieți-vă pe lista de la lumânări, iar pentru detalii, sunați la
doamna Veronica Ciocan, la 780-964-7427.

MEMBRIA / ANGAJAMENTELE FINANCIARE
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.
Vă rugăm, totodată, să vă înnoiți angajamentele financiare anuale și să fiți cât
mai generoși!
VĂ MULȚUMIM MULT !

