Donatii financiare (in biserica)
Oct. 29th – Nov. 4th , 2017

Rezumat lunar

•

Fond General

•

Disc

$

422.00

$ 1,287.00

•

Prescuri/Lum.

$

203.00

$

646.00

•

Pangar

$

0.00

$

90.00

•

Evenimente

$

165.00

$

581.00

•

Membrie

$

0.00

$

800.00

•

Constr. (Icoane) $

1,300.00

$ 2,595.00

•

Plege

$

1,095.00

$ 3,420.00

•

Servicii

$

100.00

TOTAL

$

$

170.00

3,455.00

$ 1,535.00

$

Saint Andrew Romanian
Orthodox Church
9111 River Rd.
Potomac, MD 20854
www.sfantulandrei.org

902.00

$ 11,856.00

PROGRAMUL SLUJBELOR & ANUNTURI:
Miercuri
- 10:0 a.m. Sfanta Liturghie
Sambata
- 5:00 p.m. Vecernia Mare
Duminica
- 10:30 a.m. Sfanta Liturghie
MASA DE OBSTE – Duminica, 12 Nov. dupa slujba
REVELION 2018 – se pot face rezervari de acum la un pret redus
de $ 135.00/adult si $ 65.00 copii intre 12-18 ani (sub 12 ani ese
gratuit)

Va multumim pentru donatiile dumneavoastra! Un
pledge/fagaduinta lunara de aproximativ $ 100/persoana este
essential pentru plata terenului care se ridica la aproximativ
$ 10,000 in fiecare luna.

DUMINICA A 22-A DUPA RUSALII
Bogatul nemilostiv si saracul Lazar
Daca nu asculta de Moise si de Prooroci, nu vor
crede nici daca ar invia cineva din morti."
(Luca 16,31
www.sfantulandrei.org

Bogatul nemilostiv si saracul Lazar (Glasul 5,
voscreasna 11)

November 4, 2017
Evanghelia duminicii: Luca XVI, 19-31
Apostolul duminicii: Galateni 6,11-18
“Era un om bogat care se imbraca in porfira si in vison, veselindu-se
in toate zilele in chip stralucit. Iar un sarac, anume Lazar, zacea
inaintea portii lui, plin de bube, poftind sa se sature din cele ce cadeau
de la masa bogatului; dar si cainii venind, lingeau bubele lui. Si a murit
saracul si a fost dus de catre ingeri in sanul lui Avraam. A murit si
bogatul si a fost inmormantat. Si in iad, ridicandu-si ochii, fiind in
chinuri, el a vazut de departe pe Avraam, si pe Lazar in sanul lui.
Si el, strigand, a zis: Parinte Avraame, fie-ti mila de mine si trimite pe
Lazar sa-si ude varful degetului in apa si sa-mi racoreasca limba, caci
ma chinuiesti in aceasta vapaie. Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ti aminte
ca ai primit cele bune ale tale in viata ta, si Lazar, asemenea, pe cele
rele; iar acum aici el se mangaie, iar tu te chinuiesti. Si peste toate
acestea, intre noi si voi s-a intarit prapastie mare, ca cei care voiesc sa
treaca de aici la voi sa nu poata, nici de acolo sa treaca la noi. Iar el a
zis: Rogu-te dar, parinte, sa-l trimiti in casa tatalui meu, caci am cinci
frati, sa le spuna lor acestea, ca sa nu vina si ei in acest loc de chin. Si
a zis Avraam: Au pe Moise si pe Prooroci; sa asculte de ei. Iar el a zis:
Nu parinte Avraame, ci, daca cineva dintre morti se va duce la ei, se
vor pocai. Si a zis Avraam: Daca nu asculta de Moise si de Prooroci,
nu vor crede nici daca ar invia cineva din morti." (Luca 16, 19-31)
Din cate am observat, exista trei categorii de oameni: cei care cred in
viata dupa moarte, cei care nu cred deloc nici in Dumnezeu si nici in
moarte, si cei care spun ca Raiul si iadul sunt aici pe pamant! Nu stiu
cum sa-i conving sa creada, dar cred si eu ca in aceasta viata exista o
pregustare a vietii viitoare. Sf. Simeon Noul Teolog spune: "daca omul
nu va vedea inca din aceasta viata Lumina necreata, sa nu se astepte sa
o vada in cealalta viata". Fratilor, Va rog din suflet: aveti grija ce iubiti
in viata aceasta, pentru ca din cate mi se pare, iadul este locul in care nu
te poti bucura de ceea ce ai iubit mai mult decat pe Hristos! (Arhim.
Siluan Visan)

acum; daca am vedea chinurile prin care trece, nu am mai avea pace si
dupa cum suntem cartitori in fata lui Dumnezeu de cele mai multe ori,

Trăia odată într-o căsuţă
O mamă cu băiatul ei
Şi se bucura biată mama
Că era lângă fiul ei
Sărmana fiind credincioasă
Spunea băiatului mereu
De a lui Iisus jertfire sfântă
De patima şi chinul Său.
Astfel crescu baiatul mare
Cu mare teamă de păcat
Spunea la toţi cu îndrăzneală
Că,dacă crezi,vei fi iertat
Dar când el se făcu mai mare
Spunea mămicii cu dispreţ,
M-am plictisit,eu plec în lume
Sunt tânăr,vreau să mă distrez.
Îndată plânge biată mama
Ca să rămână lângă ea
Şi în zadar ea îl rugă frumos
Ca să rămână credincios.
Dar într-o zi fiind bolnavă
Zăcea în pat şi se ruga
La bal să nu se ducă seara
Şi să vegheze lângă ea.
El nici măcar nu vrea s-asculte
Şi-a plecat nepăsător
Căci nu voia ca să rămână
De râsul prietenilor.

Şi a plecat o noapte-ntreagă
La mama lui nici nu gândea
Că a rămas plângând sărmana
Când a plecat de lângă ea.
Când se întoarse el acasă
Mămica lui îl părăsi
Şi-i zise: Sărut mâna mamă
Dar ea nu mai putu vorbi.
S-apropie uşor de pat
Şi o priveşte mai atent
Şi iată că pe pieptul mamei
Observă că-i un bilet.
Şi când desface el biletul
Citeşte ce e scris în el:
"Te-am părăsit, eu plec la Tatăl
Doresc să ne întâlnim la cer."
Strângând, băiatul sărută
Braţele care l-au purtat
Din fragedă copilărie
Şi ce cu drag l-au dezmierdat...
Şi zise atunci sărmănei mame
Eu am fost un copil rău
Căci nici în ultima secundă
Nu am vegheat la capul tău.

Din clipă asta,mamă scumpă
Voi sluji Domnului Iisus
Şi ne vom revedea în ceruri
Aşa cum în bilet e scris.

