Septembrie 6, 2020: Duminica a XIII-a după Rusalii
(Pilda lucrătorilor răi)

Apostolul: I Cor. 16:13-24:
Privegheaţi, staţi tari în credinţă, îmbărbătaţi-vă, întăriţi-vă. Toate ale voastre cu dragoste să se
facă. Vă îndemn însă, fraţilor, - ştiţi casa lui Ştefanas, că este pârga Ahaei şi că spre slujirea sfinţilor sau rânduit pe ei înşişi. Ca şi voi să vă supuneţi unora ca aceştia şi oricui lucrează şi se osteneşte împreună
cu ei. Mă bucur de venirea lui Ştefanas, a lui Fortunat şi a lui Ahaic, pentru că aceştia au împlinit lipsa
voastră. Şi au liniştit duhul meu şi al vostru. Cunoaşteţi bine deci pe unii ca aceştia. Vă îmbrăţişează
Bisericile Asiei. Vă îmbrăţişează mult, în Domnul, Acvila şi Priscila, împreună cu Biserica din casa lor.
Vă îmbrăţişează fraţii toţi. Îmbrăţişaţi-vă unii pe alţii cu sărutare sfântă. Salutarea cu mâna mea, Pavel.
Cel ce nu iubeşte pe Domnul să fie anatema! Maran atha! (Domnul vine). Harul Domnului Iisus Hristos
cu voi. Dragostea mea cu voi toţi, în Hristos Iisus! Amin.

Evanghelia: Matei 21:33:44:
Ascultaţi altă pildă: Era un om
oarecare stăpân al casei sale, care a
sădit vie. A împrejmuit-o cu gard, a
săpat în ea teasc, a clădit un turn şi a
dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus
departe. Când a sosit timpul roadelor,
a trimis pe slugile sale la lucrători, ca
să-i ia roadele. Dar lucrătorii, punând
mâna pe slugi, pe una au bătut-o, pe
alta au omorât-o, iar pe alta au ucis-o
cu pietre. Din nou a trimis alte slugi,
mai multe decât cele dintâi, şi au făcut
cu ele tot aşa. La urmă, a trimis la ei pe fiul său zicând: Se vor ruşina de fiul meu. Iar lucrătorii
viei, văzând pe fiul, au zis între ei: Acesta este moştenitorul; veniţi să-l omorâm şi să avem noi
moştenirea lui. Şi, punând mâna pe el, l-au scos afară din vie şi l-au ucis. Deci, când va veni
stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns: Pe aceşti răi, cu rău îi va pierde, iar via
o va da altor lucrători, care vor da roadele la timpul lor. Zis-a lor Iisus: Au n-aţi citit niciodată
în Scripturi: "Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului.
De la Domnul a fost aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri"? De aceea vă spun că
împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da neamului care va face roadele ei. Cine va
cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va strivi.

Pericopa evanghelică din această duminică ne vorbește despre Dumnezeu, Creatorul
întregii lumi (viei) și despre lucrători, întreg neamul omenesc căruia Dumnezeu i-a încredințat
creația Sa.
Pilda aceasta poate fi explicată atât în contextul istoriei vechiului Testament, cât și în cel
al Noului Testament. În vreme ce, în Vechiul Testament, gardul, teascul, și turnul reprezintă
Decalogul (cele Zece Porunci) și Templul, în Noul Testament ele reprezintă Legea cea Nouă și
Biserica întemeiată de Hristos.
Lucrătorii în via Domnului sunt toți cei care, în virtutea Legii naturale, a Legii Vechiului
Testament sau a Noului Testament, trebuie să lucreze în mod responsabil și serios pentru a agonisi
roade suficiente pentru vremea secerișului. Timpul de agonisire a acestor roade este acum și aici,
în această viață, iar vremea secerișului este judecata particulară și cea universală.
Dumnezeu, în iubirea Sa cea nemărginită față de neamul omenesc, cheamă și așteaptă pe
fiecare să răspundă în mod pozitiv la această cinste de a lucra în via Sa. Așadar, cei care au
batjocorit sau au ucis pe slujitorii lui Dumnezeu (proorocii vechiului Testament și chiar pe Fiul
Stăpânului viei, Domnul nostru Iisus Hristos, precum și pe Apostoli și mii și zeci de mii de creștini)
pentru a moșteni, în mod ilegal și violent, via, au nesocotit Piatra din capul unghiului, pe Hristos
Însuși și au fost (vor fi) striviți.
Să mulțumim lui Dumnezeu pentru îngăduința pe care o are cu noi pentru ca fiind cinstiți
și harnici lucrători în via Sa, să aducem roadele ostenelii noastre la vremea secerișului!
Pr. George Bazgan

Participarea la Slujbele de Duminică
Potrivit continuării stării de urgență, prin care se limitează 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.

Vă mulțumim și 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!

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!

