Februarie 7, 2021: Duminica a 16-a după Rusalii
(Pilda talanţilor)
Apostolul: II Cor. 6:1-10:
"Fiind, dar, împreună-lucrători cu Hristos, vă îndemnăm să nu primiţi în zadar harul lui
Dumnezeu Căci zice: "La vreme potrivită te-am ascultat şi în ziua mântuirii te-am ajutat"; iată
acum vreme potrivită, iată acum ziua mântuirii,
Nedând nici o sminteală întru nimic, ca să nu fie slujirea noastră defăimată, Ci în toate
înfăţişându-ne pe noi înşine ca slujitori ai lui Dumnezeu, în multă răbdare, în necazuri, în nevoi,
în strâmtorări, În bătăi, în temniţă, în tulburări, în osteneli, în privegheri, în posturi; În curăţie,
în cunoştinţă, în îndelungă-răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, în dragoste nefăţarnică; În
cuvântul adevărului, în puterea lui Dumnezeu, prin armele dreptăţii, cele de-a dreapta şi cele dea stânga, Prin slavă şi necinste, prin defăimare şi laudă; ca nişte amăgitori, deşi iubitori de adevăr,
Ca nişte necunoscuţi, deşi bine cunoscuţi, ca fiind pe pragul morţii, deşi iată că trăim, ca nişte
pedepsiţi, dar nu ucişi; Ca nişte întristaţi, dar pururea bucurându-ne; ca nişte săraci, dar pe mulţi
îmbogăţind; ca unii care n-au nimic, dar toate le stăpânesc."

Evanghelia: Matei 25:14-30:
"Şi mai este ca un om
care, plecând departe, şia chemat slugile şi le-a
dat pe mână avuţia sa.
Unuia i-a dat cinci
talanţi, altuia doi, altuia
unul, fiecăruia după
puterea lui şi a plecat.
Îndată, mergând, cel ce
luase cinci talanţi a
lucrat cu ei şi a câştigat
alţi cinci talanţi. De
asemenea şi cel cu doi a
câştigat alţi doi. Iar cel
ce luase un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ şi a ascuns argintul stăpânului său.
După multă vreme a venit şi stăpânul acelor slugi şi a făcut socoteala cu ele. Şi
apropiindu-se cel care luase cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi, zicând: Doamne, cinci
talanţi mi-ai dat, iată alţi cinci talanţi am câştigat cu ei. Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă
bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru
bucuria domnului tău. Apropiindu-se şi cel cu doi talanţi, a zis: Doamne, doi talanţi miai dat, iată alţi doi talanţi am câştigat cu ei. Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi
credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria
domnului tău. Apropiindu-se apoi şi cel care primise un talant, a zis: Doamne, te-am ştiut

că eşti om aspru, care seceri unde n-ai semănat şi aduni de unde n-ai împrăştiat. Şi
temându-mă, m-am dus de am ascuns talantul tău în pământ; iată ai ce este al tău. Şi
răspunzând stăpânul său i-a zis: Slugă vicleană şi leneşă, ştiai că secer unde n-am
semănat şi adun de unde n-am împrăştiat? Se cuvenea deci ca tu să pui banii mei la zarafi,
şi eu, venind, aş fi luat ce este al meu cu dobândă. Luaţi deci de la el talantul şi daţi-l celui
ce are zece talanţi. Căci tot celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce n-are şi ce
are i se va lua. Iar pe sluga netrebnică aruncaţi-o întru întunericul cel mai din afară.
Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor."
Din citirea evanghelică a acestei duminici reiese clar că fiecare persoană care se naște
pe acest pământ este înzestrată de Creatorul cu anumite daruri, talanți, posibilități, care se
dăruiesc ”fiecăruia după puterea lui.” Este, de asemenea, clar că la vremea judecății,
răsplata va fi nu în raport cu numărul de talanți (daruri) ci potrivit efortului depus de primitor
de a identifica și a înmulți acești talanți (daruri). Așadar, efortul începe cu identificarea
talantului primit și cu constanta recunoștință și mulțumire acordată lui Dumnezeu, ”dătătorul
tuturor bunătăților.” Știm, din alte pilde că darurile dăruite de Dumnezeu nu sunt pentru
beneficiul nostru exclusiv, ceea ce ar fi un mod egoist de înțelegere a lucrurilor. Suntem
responsabili să împărtășim aceste daruri cu semenii noștri, fiind asigurați că și ei înțeleg
adevărata sursă a acestor daruri (Dumnezeu) și, prin urmare, se alătură celor care Îl
preamăresc și Îi aduc mulțumire. Văzând lucrurile din această perspectivă, putem spune că
aceste daruri nu ne sunt date, ci sunt încredințate nouă, ceea ce înseamnă că Dumnezeu
voiește ca noi să fim împreună-lucrătorii Săi în via Sa, în lume.
Faptul că ”după multă vreme a venit şi stăpânul acelor slugi şi a făcut socoteala cu
ele indică răbdarea lui Dumnezeu cu noi pentru a face cele de cuviință. Este, totodată, și un
avertisment al răspunderii pe care fiecare dintre noi o vom da.
În timp ce lenevia și indiferența față de aceste daruri încredințate nouă vor fi
pedepsite în mod sever: ”iar pe sluga netrebnică aruncaţi-o întru întunericul cel mai din
afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor," efortul susținut și simțul răspunderii
personale vor fi răsplătite cu chemarea divină la moștenirea împărăției lui Dumnezeu:
”intră întru bucuria Domnului tău!”
Fie ca și noi să ne aflăm vrednici de această chemare!

Pr. George Bazgan

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.

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

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!

