Februarie 2, 2020: Duminica a 17-a după Rusalii
(a Cananeencei)
Apostolul: II Cor. 6:16-18, 7:1:
"Sau ce înţelegere este între templul lui Dumnezeu şi idoli? Căci noi suntem
templu al Dumnezeului celui viu, precum Dumnezeu a zis că: "Voi locui în ei şi voi umbla
şi voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu". De aceea: "Ieşiţi din mijlocul lor şi vă
osebiţi, zice Domnul, şi de ce este necurat să nu vă atingeţi şi Eu vă voi primi pe voi. Şi
voi fi vouă tată, şi veţi fi Mie fii şi fiice", zice Domnul Atotţiitorul. Având deci aceste
făgăduinţe, iubiţilor, să ne curăţim pe noi de toată întinarea trupului şi a duhului,
desăvârşind sfinţenia în frica lui Dumnezeu."

Evanghelia: Matei 15:21-28:
"Şi ieşind
de acolo, a plecat
Iisus în părţile
Tirului
şi
ale
Sidonului. Şi iată o
femeie
cananeiancă, din acele
ţinuturi,
ieşind
striga,
zicând:
Miluieşte-mă,
Doamne, Fiul lui
David! Fiica mea
este rău chinuită
de demon. El însă
nu i-a răspuns nici
un cuvânt; şi
apropiindu-se,
ucenicii Lui Îl
rugau,
zicând:
Slobozeşte-o, că strigă în urma noastră. Iar El, răspunzând, a zis: Nu sunt trimis decât
către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea, venind, s-a închinat Lui, zicând:
Doamne, ajută-mă. El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o
arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile care
cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O, femeie, mare este
credinţa ta; fie ţie după cum voieşti. Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela."

Pericopa evanghelică din această duminică este un bun argument (exemplu) pentru
rugăciunea de mijlocire, rugăciunea pe care o facem pentru alţii. Femeia Cananeiancă (încă
un "străin") implora mila divină a lui Hristos pentru fiica ei care era "rău chinuită de
demon." La un momentdat, chiar și apostolii intervin și se roagă pentru femeia cananeiancă:
”Slobozeşte-o, că strigă în urma noastră.” Acesta este exemplul care ne întărește credința
în rugăciunile de mijlocire pe care sfinții le oferă pentru noi.
Un alt aspect al acestei întâmplări este persistenţa acestei femei. La început, strigătul
ei pentru ajutor este ignorat, apoi este refuzată din nou, pentru ca în cele din urmă să fie
asemănată cu câinii: "Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor."
Întrebarea mea este: În ce moment am fi renunţat noi şi ne-am fi dezbrăcat de puţina
credinţă pe care am fi avut-o, concluzionând că Dumnezeu (dacă există) este nemilos şi
neiubitor? După cum am spus adesea, toate rugăciunile sunt auzite, dar nu toate sunt
ascultate. Uneori ne rugăm pentru ceea ce nu ar trebui sau din motive greşite. Alte ori ne
rugăm foarte superficial şi numai atunci când avem nevoie de ceva anume, aşteptând
rezultate imediate. Ce putem spune, însă, despre cei care se roagă continuu şi sincer şi totuşi
rugăciunea lor nu este ascultată pentru multă vreme? Întâmplarea cu femeia Cananeiancă ne
învaţă că uneori Dumnezeu ne pune credinţa la încercare.
Să ne rugăm, dar, cu ardoare, cerând mila şi ajutorul lui Dumnezeu, zicând:
"Doamne miluieşte-mă," şi Doamne, ajută-mă!

Pr. George Bazgan

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

Apostol Alex şi Georgeta
Bacivan Milan şi Cornelia
Stoica Emilian şi Simona

Mulțumim mult tuturor!

Copiii de Altar pentru această duminică:
Corbu Arkin Gabriel
Manic Dumitru
Ștefănescu Alexander

Chitanțele sunt gata
Cei care ați plătit membria și/sau a-ți făcut donații bisericii în 2019,
sunteți rugați să vorbiți cu d-na Corina la biserică pentru a vă
ridica chitanțele, care vor fi folosite la income tax.
De asemenea, când faceți donații duminica, nu uitați să puneți
pe plic și adresa, mai ales dacă v-ați mutat în ultimul timp
sau sunteți mai de curând în Edmonton.

Vă Mulțumim Pentru Sprijinul Acordat!

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ
Adunarea Generală Anuală este programată pentru
duminică, 1 martie, 2020, după Sf. Liturghie.
Pe Agendă:
- Rapoarte financiare şi de la alte comitete.
Cei cu membria la zi vor avea drept de vot.
Toţi sunt bineveniţi.
VĂ RUGĂM SĂ PARTICIPAȚI!

BISERICA S-A NĂSCUT DIN COASTA LUI HRISTOS
Doreşti să cunoşti şi din altă sursă puterea Sângelui Său? Ia aminte de unde a
curs întâi şi unde îşi are originea! A curs de pe cruce, din coasta Stăpânului. Sfântul
Ioan spune că, după ce Hristos a murit, fiind încă pe cruce, a venit un ostaş şi a împuns
coasta Sa cu suliţa, şi îndată a ieşit apă şi sânge. Una simbolizează Botezul, iar cealaltă
Euharistia. Aşadar, (Ioan) nu spune: “A ieşit sânge şi apă, ci întâi a ieşit apă şi apoi
sânge,” întrucât întâi vine botezul şi apoi Împărtăşania. Atunci a fost ostaşul cel care a
deschis coasta lui Hristos şi a săpat prin zidul templului sfânt, însă acum sunt eu cel
care am aflat tezaurul şi am primit bogăţia…
Sângele şi apa au izvorât din coasta Sa… Iubiţilor, nu treceţi cu vederea această
taină fără a cugeta la ea; mai are încă un înţeles ascuns pe care vi-l voi explica. Am
spus că apa şi sângele simbolizează botezul şi Sfânta Euharistie. Din aceste două Taine
s-a născut Biserica: din Botez, - apa curăţitoare care renaşte la viaţă şi reînoieşte prin
Duhul Sfânt, - şi din Sfânta Euharistie. Întrucât simbolurile Botezului şi Euharistiei au
izvorât din coasta Sa, se înţelege că Hristos a întemeiat Biserica din coasta Sa, precum
a creat-o pe Eva din coasta lui Adam… Nu înţelegi, deci, cum Hristos şi-a alipit mireasa
de Sine şi ce hrană ne dă nouă să mâncăm? Prin una şi aceeaşi hrană suntem şi născuţi
şi hrăniţi.
SF. IOAN GURĂ DE AUR

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.

