Nov. 13, 2016: Duminica a XXV-a după Rusalii
(Samarineanul milostiv)
Apostolul: Efeseni 4:1-7:
De aceea, vă îndemn, eu cel întemniţat pentru Domnul, să umblaţi cu vrednicie, după
chemarea cu care aţi fost chemaţi, Cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă-răbdare,
îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire, Silindu-vă să păziţi unitatea Duhului, întru legătura
păcii. Este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării
voastre; Este un Domn, o credinţă, un botez, Un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Care este peste
toate şi prin toate şi întru toţi. Iar fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul după măsura darului
lui Hristos.

Evanghelia: Luca 10:25-37:
Şi iată, un învăţător de
lege s-a ridicat, ispitindu-L şi
zicând: Învăţătorule, ce să fac ca
să moştenesc viaţa de veci? Iar
Iisus a zis către el: Ce este scris în
Lege? Cum citeşti? Iar el,
răspunzând, a zis: Să iubeşti pe
Domnul Dumnezeul tău din toată
inima ta şi din tot sufletul tău şi
din toată puterea ta şi din tot
cugetul tău, iar pe aproapele tău
ca pe tine însuţi. Iar El i-a zis:
Drept ai răspuns, fă aceasta şi vei
trăi. Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Şi cine este aproapele meu? Iar
Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între tâlhari,
care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare
un preot cobora pe calea aceea şi, văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea şi un levit,
ajungând în acel loc şi văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a
venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă, Şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele
untdelemn şi vin, şi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat grijă
de el. Iar a doua zi, scoţând doi dinari i-a dat gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi, ce vei mai
cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da. Care din aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele
celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Şi Iisus i-a zis: Mergi şi fă
şi tu asemenea.

La începutul postului Crăciunului, Părinții Bisericii au rânduit ca citirea evanghelică să
fie această frumoasă pildă a Samarineanului Milostiv, pentru că postul acesta este timpul
pregătirii noastre spirituale în vederea întâmpinării lui Mesia, Fiul cel unul născut,
Samarineanul Milostiv, care vine să cerceteze condiția/situația poporului Său și să restaureze
pe om, capodopera creației Sale, la demnitatea cea dintâi.
Situația critică a omului care ”a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi lau rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort,” este reprezentarea veridică a condiției omenirii
când Dumnezeu Tatăl a hotărât să pună în aplicare planul Său cel veșnic pentru mântuirea și
restaurarea întregii creații și în special a omului.
Din cuvintele Mântuitorului de la Ioan 3:16: ”Căci, așa de mult a iubit Dumnezeu
lumea, încât a trimis pe Fiul Său cel unul născut, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să
aibă viață veșnică,” înțelegem foarte clar că rațiunea trimiterii în lume a unicului Său Fiu a fost
iubirea nesfârșită a lui Dumnezeu față de creația Sa. Nu este, deci, de mirare că pilda
Samarineanului Milostiv a fost rostită în contextul primei și celei mai mari porunci: ”Să iubeşti
pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi
din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
Porunca ”Mergi şi fă şi tu asemenea,” dată învățătorului de lege, își are ecoul de-a
lungul mileniilor și se adresează fiecărei generații, inclusiv a noastră, în calitate de beneficiari
ai iubirii nemărginite a lui Dumnezeu, să-L imităm pe Hristos, Samarineanul Milostiv și să
devenim noi înșine samarineni milostivi, aplecându-ne cu dragoste și milă și legând rănile
semenilor noștri, întocmai ca Samarineanul cel Milostiv.

Pr. George Bazgan

Agapa Duminicală
Pentru această duminică, următoarele familii
sunt programate pentru Agapa Duminicală:
Fufezan Dan și Cristina
Cîmpean Constantin și Aurelia
Luca Liviu și Carmen

Dacă folosiți bucătăria și aragazul, vă rugăm să
le lăsați în stare de curățenie!

Mulțumim mult tuturor!

Masă pentru voluntari
Pe 12 noiembrie, 2016, parohia noastră va oferi o masă
în cinstea tuturor celor care au depus muncă voluntară
pentru biserică în cursul anului.
Masa va fi servită la orele 19:00 fix.

Veniți cu familia!

Începe Postul Crăciunului
În ziua de 15 noiembrie începe Postul Crăciunului.
După 21 noiembrie, în fiecare weekend, până la 18 decembrie,
precum și în zilele însemnate, se mănâncă pește.

REVELION 2016
Doriți să petreceți Revelionul 2017 la Centrul Românesc,
într-o atmosferă tradițional românească?
Contactați pe Viorel sau Veronica Ciocan, duminica, la biserică,
pentru bilete ($100/adulți și $20/copii 7-14 ani) și alte detalii!
Numărul de locuri este limitat la 130.

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 restul anului în curs.
VĂ MULȚUMIM MULT!

Predica on line
Predica duminicală este postată on line.
Pentru acces, mergeți la site-ul parohei noastre
(bisericaedmonton.org),
apăsați pe Multimedia și apoi pe Audio.

Răspândiți vestea
Adresăm un călduros apel tuturor abonaților la buletinul nostru electronic
săptămânal să invite pe membrii familiilor lor și
pe prietenii lor să ne trimită adresa de email și să se înscrie
pe lista abonaților parohiei noastre.
Aceasta, în dorința de a contacta cât mai multe persoane.

Mulțumim tuturor pentru ajutor!

Familia Noastră
Dorim să adăugăm ceva nou la pagina noastră de website.
Vă rugăm să ne trimiteți o fotografie a familiei cu numele tuturor
membrilor. Fotografiile vor putea fi văzute sub această
nouă categorie: Familia Noastră.

Vă mulțumim pentru participare!

