Mai 31, 2020: Duminica a VII-a după Paști
(a Sf. Părinți de la primul Sinod Ecumenic)
Apostolul: Fapte 20:16-18; 28-36:
Căci Pavel hotărâse să treacă pe apă pe lângă Efes, ca să nu i se întârzie în Asia, pentru că se grăbea
să fie, dacă i-ar fi cu putinţă, la Ierusalim, de ziua Cincizecimii. Şi trimiţând din Milet la Efes, a chemat la sine
pe preoţii Bisericii. Şi când ei au venit la el, le-a zis: Voi ştiţi cum m-am purtat cu voi, în toată vremea, din ziua
cea dintâi, când am venit în Asia, Drept aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma, întru care Duhul
Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.
Căci eu ştiu aceasta, că după plecarea mea vor intra, între voi, lupi îngrozitori, care nu vor cruţa turma. Şi
dintre voi înşivă se vor ridica bărbaţi, grăind învăţături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei. Drept
aceea, privegheaţi, aducându-vă aminte că, timp de trei ani, n-am încetat noaptea şi ziua să vă îndemn, cu
lacrimi, pe fiecare dintre voi. Şi acum vă încredinţez lui Dumnezeu şi cuvântului harului Său, cel ce poate să
vă zidească şi să vă dea moştenire între toţi cei sfinţiţi. Argint, sau aur, sau haină, n-am poftit de la nimeni; Voi
înşivă ştiţi că mâinile acestea au lucrat pentru trebuinţele mele şi ale celor ce erau cu mine. Toate vi le-am
arătat, căci ostenindu-vă astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului
Iisus, căci El a zis: Mai fericit este a da decât a lua. Şi după ce a spus acestea, plecându-şi genunchii, s-a rugat
împreună cu toţi aceştia.

Evanghelia: Ioan 17:1-13
Acestea a vorbit Iisus şi, ridicând ochii Săi la cer, a
zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi
Fiul să Te preaslăvească. Precum I-ai dat stăpânire peste tot
trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu iai dat Lui. Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe
Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe
Care L-ai trimis. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ;
lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârşit. Şi acum,
preaslăveşte-Mă Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu slava pe care
am avut-o la Tine, mai înainte de a fi lumea. Arătat-am
numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. Ai
Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum
au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine; Pentru
că cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au
primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit, şi au
crezut că Tu M-ai trimis. Eu pentru aceştia Mă rog; nu
pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ai
Tăi sunt. Şi toate ale Mele sunt ale Tale, şi ale Tale sunt ale
Mele şi M-am preaslăvit întru ei. Şi Eu nu mai sunt în lume,
iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău, în care Mi i-ai dat, ca să
fie una precum suntem şi Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău, pe cei ce Mi iai dat; şi i-am păzit şi n-a pierit nici unul dintre ei, decât fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura.
Iar acum, vin la Tine şi acestea le grăiesc în lume, ca să fie deplină bucuria Mea în ei.

În duminica după Înălțarea Domnului la cer și dinaintea Duminicii Pogorârii Sf. Duh, citirea
evanghelică ne împărtășește o parte din Rugăciunea Arhierească a Domnului și Mântuitorului nostru,
adresată lui Dumnezeu Tatăl, înainte de Patima Sa cea mântuitoare: ”Părinte, a venit ceasul!”
Misiunea pământească a lui Hristos a fost aceea de a se descoperi pe Sine ca Fiu al lui Dumnezeu
și, prin Sine, pe celelalte două persoane ale Sfintei Treimi (Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Sf. Duh) și de
a aduce în lume mântuirea, adică viața veșnică, prin Patima Sa cea de bună voie, moartea și Învierea cea
de a treia zi. Această revelație (descoperire) sau cunoaștere a lui Dumnezeu, care începe în această viață
și continuă în veșnicie, este în fapt, viața veșnică: Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine,
singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis.
Această rugăciune ne descoperă, de asemenea, faptul că Hristos Mântuitorul, Cuvântul lui
Dumnezeu întrupat, există din veșnicie cu Dumnezeu Tatăl (preaslăveşte-Mă Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu
slava pe care am avut-o la Tine, mai înainte de a fi lumea) și că El a venit în lume în numele lui Dumnezeu
Tatăl (iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit, şi au crezut că Tu M-ai trimis).
Din acest motiv, în această duminică, Biserica Ortodoxă comemorează pe Părinții de la Sinodul
I Ecumenic de la Niceea, convocat de Sf. Constantin cel Mare în anul 325. La acest Sinod (primul din
cele șapte), a fost condamnată erezia ariană, care învăța că Hristos nu a existat din veșnicie (”era o vreme
când nu era”) și că nu era de o ființă cu Dumnezeu Tatăl și s-au formulat primele șapte articole ale
Simbolului de Credință (Crezul), care constituie dogma Bisericii privitoare la Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

Pr. George Bazgan

Prezența la Slujbele de Duminică
Potrivit continuării stării de urgență, prin care se limitează la 50 numărul celor
prezenți la serviciile religioase, rugăm pe membrii noștri ca, la Sf. Liturghie
duminicală, să vină numai o persoană din fiecare familie.
Cerem scuze pentru inconveniența creată, dar sperăm că restricțiile vor continua
să fie relaxate în viitorul apropiat.
Cei care participă, sunt rugați să se conformeze cu recomandările experților:
spălarea mâinilor, observarea distanței dintre persoane, etc.
De asemenea, cei care participă la Sf. Liturghie sunt rugați să completeze
formularul atașat, în conformitate cu noile recomandări.
Apăsați aici pentru formular!

Vă mulțumim si fie ca Bunul Dumnezeu să ne țină sănătoși!

IUBEȘTE-ȚI APROAPELE!
În aceste zile de încercare, ne așteptăm ca unele familii (persoane) din
comunitatea noastră să aibă un nivel mai sporit de greutăți în ceea ce privește plata
chiriei, asigurarea hranei, etc.
Pentru a le veni în ajutor, anunțăm înființarea unui Fond Umanitar, numit
”IUBEȘTE-ȚI APROAPELE.”
Părintele George contribuie cu suma de $500 pe lună la acest fond până când
situația actuală se rezolvă.
Cei care doresc să participe, cu orice sumă, sunt rugați să o contacteze pe Dna
Corina Sasu (780 – 200 – 1171) pentru detalii privind tranzacția financiară.

Mulțumim și Domnul să vă binecuvinteze!

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 perioada de vară și pentru restul anului.
În contextul situației actuale, cu numărul restrâns de participanți la Sf.
Liturghie, vă rugăm să plătiți membria și donațiile on line.

VĂ MULȚUMIM MULT!

Albumul Familial (Church Directory) este gata
Albumul de familie (Church Directory) este acum disponibil pentru a fi ridicat. Cei care au
venit la Sală pentru fotografie, sau au trimis fotografia lor (pentru $15), vor primi un album. Nu-i
nici o grabă ca să-l ridicați.
În condițiile actuale neobișnuite, când participarea la biserică este mult limitată, este bine
să-l contactați pe Părintele George (780-473-0029) pentru a vă ridica Albumul.
Ne cerem scuze pentru întârziere și vă mulțumim pentru răbdare și sprijin la acest proiect!

Să aveți o primăvară plăcută, cu sănătate!

Rugăciune pentru încetarea epidemiei
Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta de grijă cea
înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră
pentru păcate, oprește această boală molipsitoare, precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în
vremea regelui David.
Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși
de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să Te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel
Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală.
Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu iubire de
oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale.
Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca
daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi umple inimile noastre de credință neclintită
în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele.
Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm:
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. AMIN!

Mesaj de Sezon
Iubiți Frați și Surori în Hristos,
Nădăjduim că sunteți bine sănătoși și că veștile de la cei dragi, de aproape sau de departe,
continuă să fie bune!
Trăim zile de mare încercare din toate punctele de vedere: medical, economic, social,
familial și, nu în ultimă instanță, spiritual-religios. Nu cred că este cineva care să nu fie de acord
că aceste vremuri de îngrijorare pentru noi și pentru familiile noastre, nesiguranță, sporit stres și
neliniște, vor intra în memoria acestei generații și în istoria întregii lumi.
Un lucru este clar din toată această situație: omul este o ființă fragilă.
După cum știți deja, această pandemie are un efect foarte negativ și asupra lăcașurilor de
cult din toată lumea. Serviciile religioase merg înainte, dar lipsesc credincioșii care alcătuiesc
Biserica cea vie, luptătoare și dinamică. Vă simt lipsa la fiecare și întristarea îmi umple inima când
nu văd copiii cu lumânarea în mâinile lor nevinovate și cu pașii sfioși apropiindu-se de Sfântul
Potir pentru împărtășirea cu Hristos.
Vă îndemn ca, în special acum, să nu uitați de cei care sunt în situații mult mai dificile și să
fiți samarinenii milostivi, turnând peste rănile și necazurile lor untdelemn și vin, înmulțite cu
rugăciunea și dragostea lucrătoare.
În același context, vă îndemn să nu uitați biserica noastră în care unii v-ați cununat și/sau
v-ați botezat copiii. Biserica, după cum știți, nu beneficiază de nici un ajutor financiar de la nici un
guvern sau organizație. Timpurile sunt grele, dar cheltuielile bisericii sunt aceleași ca înainte.
Potrivit cuvintelor Sf. Apostol Pavel, ”Fiecare să dea cum socotește în inima sa, nu cu părere de rău
sau din silă, căci Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu voie bună. Și Dumnezeu poate să înmulțească tot
harul la voi, ca, având totdeauna toată îndestularea în toate, să prisosiți spre tot lucrul bun...” (II
Corinteni 9:7-8).
Membria și donațiile se pot trimite prin poștă, prin internet sau direct la biserică.
Nu uitați să vă rugați cu mai multă stăruință și să mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate
darurile și toată binecuvântarea!
Pentru acum, slujbele vor fi transmise in direct prin internet, cu o participare fizică limitată
(50 de persoane) și vă îndemn să luați parte, pentru ca biserica de acasă să fie în comuniune de
rugăciune și dragoste cu Biserica, casa mântuirii și mângâierii noastre.
Bunul și Milostivul Dumnezeu să vă binecuvinteze cu sănătate, pace, bucuria mântuirii și
inimă bună, iar lumina Învierii Domnului Hristos să vă fie adevărată călăuză de-a lungul
pelerinajului pământesc!

HRISTOS A ÎNVIAT!
Cu toată dragostea, mulțumirea și recunoștința,

Pr. George Bazgan

