Ianuarie 24, 2021: DUMINICA A 31-A DUPĂ RUSALII
(Vindecarea orbului din Ierihon)
Apostolul: I Tim. 1: 15-17:
"Vrednic de credinţă şi de toată primirea e cuvântul că Iisus Hristos a venit în lume ca să
mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu Şi tocmai pentru aceea am fost
miluit, ca Iisus Hristos să arate mai întâi în mine toată îndelunga Sa răbdare, ca pildă celor
ce vor crede în El, spre viaţa veşnică. Iar Împăratul veacurilor, Celui nestricăcios,
nevăzutului, singurului Dumnezeu fie cinste şi slavă în vecii vecilor. Amin!"

Evanghelia: Luca 18: 35-43:
"Şi când S-a apropiat Iisus de
Ierihon, un orb şedea lângă
drum, cerşind. Şi, auzind el
mulţimea care trecea, întreba ce
e aceasta. Şi i-au spus că trece
Iisus Nazarineanul. Şi el a
strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui
David, fie-Ţi milă de mine! Şi cei
care mergeau înainte îl certau ca
să tacă, iar el cu mult mai mult
striga: Fiule al lui David, fie-Ţi
milă de mine! Şi oprindu-Se,
Iisus a poruncit să-l aducă la El;
şi apropiindu-se, l-a întrebat: Ce
voieşti să-ţi fac? Iar el a zis:
Doamne, să văd! Şi Iisus i-a zis:
Vezi! Credinţa ta te-a mântuit. Şi
îndată a văzut şi mergea după El,
slăvind pe Dumnezeu. Şi tot
poporul, care văzuse, a dat laudă lui Dumnezeu."
În evanghelia din această duminică, învăţăm despre harul vindecător al lui Dumnezeu
dăruit celor care ştiu cum să se roage. Observăm, de asemenea, unele din contrastele societăţii
de atunci, contraste care sunt comune şi societăţii noastre: orbul era sărac materialiceşte (”un
orb şedea lângă drum, cerşind"), dar bogat în credinţa şi nădejdea în mila lui Dumnezeu; cu
toate că era orb, avea totuşi abilitatea să simtă/vadă prezenţa Domnului şi să înţeleagă
importanţa ocaziei care i se oferise.

Stăruinţa orbului a dat roade. El nu s-a lăsat descurajat de cei care-i spuneau să tacă, ci
striga şi mai tare: Şi cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, iar el cu mult mai mult
striga: Fiule al lui David, fie-Ţi milă de mine!
Concluzia principală a acestei întâmplări este că trebuie să folosim ocazia care ni se
oferă aici şi acum (timpul prezent şi viaţa noastră), să simţim prezenţa Domnului care "trece pe
aici" şi să ne rugăm cu stăruinţă rugăciunea inimii și a minții: "Iisus, Fiul lui Dumnezeu,
milueşte-mă."

Pr. George Bazgan

HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ!
La 24 ianuarie 1859, s-a
înfăptuit Unirea Principatelor
Române (Moldova și Țara
Românească) sub conducerea
domnitorului Alexandru Ioan
Cuza. Numită și ”Mica
Unire,” acesta a fost primul
pas important pe calea
înfăptuirii Statului Național
Unitar Român, sau Marea
Unire de la 1918.
La 5 ianuarie 1859,
Alexandru
Ioan
Cuza,
reprezentantul „Partidei Naționale,” a fost ales, în unanimitate, domnitor al
Moldovei, iar la 24 ianuarie 1859, a fost ales, în unanimitate, și domnitorul Țării
Românești
În 1862, cu ajutorul unioniștilor din cele două țări, Alexandru Ioan Cuza a
unificat Parlamentul și Guvernul, realizând unirea politică, iar după înlăturarea sa
de la putere în 1866, unirea a fost consolidată prin aducerea pe tron a principelui
Carol de Hohenzollern-Sigmaringen. Prin Constituția adoptată la 1 iulie 1866,
Principatele Unite încep să se numească oficial România, pentru ca la 1 decembrie
1918, să se înfăptuiască Marea Unire, creându-se actualul Stat.

Participarea la Slujbele de Duminică
Datorită continuării stării de urgență, și restricțiilor de curând
impuse de autoritățile provinciale, numărul maxim de participanți la
serviciile religioase este de 20.
Pentru a oferi cât mai multor persoane posibilitatea să participe, îi rugăm
pe cei care au participat duminica trecută să nu vină duminica aceasta,
încercând să stabilim un oarecare sistem de rotație.
De asemenea, rugăm, numai o persoană din aceeași 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: masca (obligatorie) spălarea mâinilor, observarea distanței dintre
persoane, etc.

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

Transmitem Sf. Liturghie în direct
Pentru perioada cât durează restricțiile în vigoare, vă anunțăm că
vom continua să transmitem Sf. Liturghie în direct pe You Tube.
Pentru accesarea Slujbelor duminicale, apăsați aici.

CALENDARELE PE 2021
Cele trei tipuri de calendare pentru anul 2021 sunt deja disponibile.
Treceți pe la biserică, aprindeți o lumânare, spuneți o rugăciune
și vă procurați calendarul dorit.

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!

