Ianuarie 31, 2021: Duminica a 32-a după Rusalii
(Duminica lui Zaheu)
Apostolul: I Tim. 4:9-15:
"Vrednic de credinţă este acest cuvânt şi vrednic de toată primirea, fiindcă pentru
aceasta ne şi ostenim şi suntem ocărâţi şi ne luptăm, căci ne-am pus nădejdea în
Dumnezeul cel viu, Care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al credincioşilor.
Acestea să le porunceşti şi să-i înveţi. Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă-te
pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu
curăţia. Până voi veni eu, ia aminte la citit, la îndemnat, la învăţătură. Nu fi nepăsător
faţă de harul care este în tine, care ţi s-a dat prin proorocie, cu punerea mâinilor maimarilor preoţilor. Cugetă la acestea, ţine-te de acestea, ca propăşirea ta să fie vădită
tuturor."

Evanghelia: Luca 19:1-10:
"Şi intrând,
trecea prin Ierihon.
Şi iată un bărbat,
cu numele Zaheu,
şi acesta era maimarele vameşilor şi
era bogat. Şi căuta
să vadă cine este
Iisus, dar nu putea
de mulţime, pentru
că era mic de
statură. Şi alergând
el înainte, s-a suit
într-un sicomor, ca
să-L vadă, căci pe
acolo
avea
să
treacă. Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboarăte degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân Şi a coborât degrabă şi L-a primit,
bucurându-se. Şi văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om
păcătos. Iar o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Şi a
zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui
Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut."

Duminica trecută am văzut cum Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a ascultat rugăciunea
orbului sărac din Ierihon, care striga: ”Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă!”
Pericopa evanghelică din această duminică ne învaţă că acelaşi Fiu al lui Dumnezeu
ştie cele mai intime gânduri ale oamenilor. Sus, în sicomor, Zaheu aştepta în linişte să-şi
satisfacă curiozitatea: " căuta să vadă cine este Iisus."
Cred că ceva mult mai important decât curiozitatea l-a determinat pe omul acesta
bogat să se urce într-un copac. Trebuie să fi fost ceva mult mai adânc: dorinţa lui de a se
elibera de vina şi remuşcarea care-i nelinişteau conştiinţa. Cel puţin o parte din bogăţia lui
trebuie să fi fost dobândită prin fraudă şi nedreptate. Acesta trebuie să fi fost obstacolul
spiritual care-l ţinea departe de Mântuitorul, obstacol care era mult mai greu de depăşit decât
impedimentul său fizic, faptul "că era mic de statură."
Precum în cazul celor zece leproși, Zaheu înţelege importanţa momentului, a
prezenţei Domnului şi, pocăinţa lui sinceră şi dorinţa adâncă de restaurare completă sunt
răsplătite de Dumnezeu: "Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al
lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut."
Fie ca şi noi toţi să primim bucuria mântuirii!

Pr. George Bazgan
Sf. Trei Ierarhi: Vasile, Grigore și Ioan Gură de Aur

Troparul
Pe cei trei preamari
luminători ai Dumnezeirii Celei
de trei ori mai strălucitoare
decât soarele, pe cei ce
învăpăiază lumea cu Razele
Dumnezeieştilor dogme; pe
râurile cele cu miere curgătoare
ale înţelepciunii, care adapă
toată
făptura
cu
apele
cunoştinţei de Dumnezeu; pe
Marele Vasile şi pe Grigorie de
Dumnezeu
Cuvântătorul,
împreună cu Strălucitul Ioan cel
cu limbă de aur, toţi cei iubitori
de cuvintele lor, adunându-ne,
cu cântări să-i cinstim; că
aceştia pururea se roagă Treimii
pentru noi.

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!

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

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.

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!

