Iunie 7, 2020: Duminica a VIII-a după Paști
(a Pogorârii Sf. Duh)
Apostolul. Fapte 2:1-11:
Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut
un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Şi li s-au arătat,

împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au
început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Şi erau în Ierusalim locuitori
iudei, bărbaţi cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. Şi iscându-se vuietul acela, s-a adunat
mulţimea şi s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Şi erau uimiţi toţi şi se minunau
zicând: Iată, nu sunt aceştia care vorbesc toţi galileieni? Şi cum auzim noi fiecare limba noastră, în
care ne-am născut? Parţi şi mezi şi elamiţi şi cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea şi în
Capadocia, în Pont şi în Asia, În Frigia şi în Pamfilia, în Egipt şi în părţile Libiei cea de lângă Cirene,
şi romani în treacăt, iudei şi prozeliţi, Cretani şi arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre
faptele minunate ale lui Dumnezeu!

Evanghelia: Ioan 7:37-53; 8:12
Iar în ziua cea din urmă - ziua cea mare a sărbătorii Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva,
să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis
Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar
aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească
acei ce cred în El. Căci încă nu era (dat) Duhul, pentru că
Iisus încă nu fusese preaslăvit. Deci din mulţime, auzind
cuvintele acestea, ziceau: Cu adevărat, Acesta este Proorocul.
Iar alţii ziceau: Acesta este Hristosul. Iar alţii ziceau: Nu
cumva din Galileea va să vină Hristos? N-a zis, oare,
Scriptura că Hristos va să vină din sămânţa lui David şi din
Betleem, cetatea lui David? Şi s-a făcut dezbinare în mulţime
pentru El. Şi unii dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni n-a
pus mâinile pe El. Deci slugile au venit la arhierei şi farisei,
şi le-au zis aceia: De ce nu L-aţi adus? Slugile au răspuns:
Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte acest Om. Şi leau răspuns deci fariseii: Nu cumva aţi fost şi voi amăgiţi? Nu
cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre
farisei? Dar mulţimea aceasta, care nu cunoaşte Legea, este
blestemată! A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la El, noaptea, fiind unul dintre ei: Nu
cumva Legea noastră judecă pe om, dacă nu-l ascultă mai întâi şi nu ştie ce a făcut? Ei au răspuns şi
i-au zis: Nu cumva şi tu eşti din Galileea? Cercetează şi vezi că din Galileea nu s-a ridicat prooroc. Şi
s-a dus fiecare la casa sa. Deci iarăşi le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi
urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.

La cincizeci de zile după Învierea Domnului și la zece zile după Înălțarea Sa la cer, Biserica
Ortodoxă sărbătorește Praznicul Pogorârii Sf. Duh (Cincizecimea). Acesta marchează împlinirea
făgăduinței lui Hristos făcută apostolilor înainte de Înălțare, zicând: ”Şi iată, Eu trimit peste voi
făgăduinţa Tatălui Meu; voi însă şedeţi în cetatea Ierusalimului, până ce vă veţi îmbrăca cu putere de
sus” (Luca 24:49).
Pogorârea Sf. Duh marchează, de asemenea, ziua de naștere a Bisericii ca instituție văzută divinoumană. După ce au primit Sfântul Duh, apostolii au început împlinirea mandatului dat lor să
propovăduiască Evanghelia, să săvârșească Sf. Taine și să schimbe pentru totdeauna cursul istoriei
neamului omenesc: ”Cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat şi în ziua aceea s-au adăugat ca la trei
mii de suflete” (Faptele Apostolilor 2: 41).

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!

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!

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!

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 nostre.
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

