Septembrie 4, 2016: Duminica a XI-a după Rusalii
(Pilda datornicului nemilostiv)
Apostolul: I Cor. 9:2-12:
Dacă altora nu le sunt apostol, vouă, negreşit, vă sunt. Căci voi sunteţi pecetea apostoliei mele în
Domnul. Apărarea mea către cei ce mă judecă aceasta este. N-avem, oare, dreptul, să mâncăm şi să bem? Navem, oare, dreptul să purtăm cu noi o femeie soră, ca şi ceilalţi apostoli, ca şi fraţii Domnului, ca şi Chefa?
Sau numai eu şi Barnaba nu avem dreptul de a nu lucra? Cine slujeşte vreodată, în oaste, cu solda lui? Cine
sădeşte vie şi nu mănâncă din roada ei? Sau cine paşte o turmă şi nu mănâncă din laptele turmei? Nu în felul
oamenilor spun eu acestea. Nu spune, oare, şi legea acestea? Căci în Legea lui Moise este scris: "Să nu legi
gura boului care treieră". Oare de boi se îngrijeşte Dumnezeu? Sau în adevăr pentru noi zice? Căci pentru noi
s-a scris: "Cel ce ară trebuie să are cu nădejde, şi cel ce treieră, cu nădejdea că va avea parte de roade". Dacă
noi am semănat la voi cele duhovniceşti, este, oare, mare lucru dacă noi vom secera cele pământeşti ale voastre?
Dacă alţii se bucură de acest drept asupra voastră, oare, nu cu atât mai mult noi? Dar nu ne-am folosit de
dreptul acesta, ci toate le răbdăm, ca să nu punem piedică Evangheliei lui Hristos.

Evanghelia: Matei 18:23-35:
De aceea, asemănatu-s-a împărăţia
cerurilor omului împărat care a voit să se
socotească cu slugile sale. Şi, începând să
se socotească cu ele, i s-a adus un
datornic cu zece mii de talanţi. Dar
neavând el cu ce să plătească, stăpânul
său a poruncit să fie vândut el şi femeia şi
copii şi pe toate câte le are, ca să se
plătească. Deci, căzându-i în genunchi,
sluga aceea i se închina, zicând: Doamne,
îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie tot. Iar
stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de
el, i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria.
Iar stăpânul slugii aceleia, milostivinduse de el, i-a dat drumul şi i-a iertat şi
datoria. Dar, ieşind, sluga aceea a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el şi care-i datora o sută de
dinari. Şi punând mâna pe el, îl sugruma zicând: Plăteşte-mi ce eşti dator. Deci, căzând cel ce era
slugă ca şi el, îl ruga zicând: Îngăduieşte-mă şi îţi voi plăti. Iar el nu voia, ci, mergând, l-a aruncat în
închisoare, până ce va plăti datoria. Iar celelalte slugi, văzând deci cele petrecute, s-au întristat foarte
şi, venind, au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l stăpânul său îi zise: Slugă
vicleană, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea, oare, ca şi tu să ai milă
de cel împreună slugă cu tine, precum şi eu am avut milă de tine? Şi mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat
pe mâna chinuitorilor, până ce-i va plăti toată datoria. Tot aşa şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă,
dacă nu veţi ierta - fiecare fratelui său - din inimile voastre.
Pilda datornicului nemilostiv ne învață despre dreptatea, mila și ietarea lui Dumnezeu, pe de o
parte, și despre felul cum trebuie să beneficiem în modul cel mai plenar de darurile și binecuvântările
Sale, revărsate asupra noastră cu milostivire, pe de altă parte.

Când a început să se socotească cu slujitorul care-i datora o mie de talanți (o sumă extraordinar
de mare), Dumnezeu și-a arătat atributul Său de Dumnezeu drept: ”Dar neavând el cu ce să plătească,
stăpânul său a poruncit să fie vândut el şi femeia şi copii şi pe toate câte le are, ca să se plătească.”

Nefiind în stare să-și plătească datoria și gata de a pierde totul, inclusiv familia și libertatea,
slujitorul recurge la singura opțiune care-i era disponibilă: să implore răbdarea și mila stăpânului: ”Deci,
căzându-i în genunchi, sluga aceea i se închina, zicând: Doamne, îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie tot.”

Acum, pilda ne învață compasiunea și mila lui Dumnezeu: ”Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de
el, i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria.”

Este interesant de observat cât de repede răspunde Stăpânul (Dumnezeu) la smerenia și
rugăciunea slujitorului: ”Căzându-i în genunchi ... îngăduieşte-mă.” Nu numai că i-a acordat mai mult timp
slujitorului, dar stăpânul i-a iertat toată datoria. Iată cum se manifestă un Dumnezeu milostiv față de
slujitorii Săi!
Singura problemă este că noi, beneficiarii iertării și milostivirii lui Dumnezeu, refuzăm să
împărtășim cu împreună slujitorii noștri darurile și binecuvântările divine: ”Şi punând mâna pe el
(împreună slujitorul) îl sugruma zicând: Plăteşte-mi ce eşti dator!... Iar el, mergând, l-a aruncat în închisoare,
până ce va plăti datoria.”

Morala acestei parabole este că dacă nu suntem dispuși să împărtășim cu semenii noștri mulțimea
binecuvântărilor pe care le primim de la Dumnezeu, nu ne vom bucura niciodată în mod plenar de ele:
”Nu se cădea, oare, ca şi tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum şi eu am avut milă de tine?”

Nu numai atât, dar modul nostru egoist de a ne folosi de darurile lui Dumnezeu rezultă în atragerea
mâniei Sale asupra noastră și a refuzului Său la cererile/rugăciunile noastre: ”Tot aşa şi Tatăl Meu cel
ceresc vă va face vouă, dacă nu veţi ierta - fiecare fratelui său - din inimile voastre.”

Pr. George Bazgan

Agapa Duminicală
Pentru această duminică, următoarele familii
sunt programate pentru Agapa Duminicală:

Neamțu Marius și Simona
Negreanu Lucian și Camelia
Ștefănescu Florin și Luminița

Mulțumim mult tuturor!

Lista nouă pentru Agapa duminicală
Lista nouă pentru Agapa duminicală începe pe data
de 25 septembrie, 2016.
Cei care nu vor să mai fie pe listă, sau cei care nu sunt
și ar dori să participe, sunt rugați să-l anunțe
pe Pr. George până la 1 septembrie.

Mulțumim tuturor!

Serbarea Mustului
Serbarea Mustului din anul acesta se va ține în data de
1 octombrie, 2016, la Centrul Românesc.
Adresăm o invitație călduroasă tuturor membrilor și
sprijinitorilor noștri să participe la acest eveniment!
Biletele sunt $50/adulți și $15/copii (7-14 ani).
Contactați pe Viorel Ciocan la biserică pentru bilete!

Vă mulțumim pentru ajutor!

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.

NOUL AN DE ȘCOALĂ PAROHIALĂ
Noul an pentru Școala Parohială începe la 18 septembrie, 2016.
După Sf. Liturghie, va avea loc o slujbă specială
pentru copii și profesoare.
Programa școlară a fost aprobată de Comisia de Educație Religioasă a
Arhiepiscopiei din cele două Americi.
Programul este structurat pe trei grupe:
Grupa A: 4-7 ani, prof. Gabiela Luca Dămian
Grupa B: 8-12 ani, prof. Veronica Ciocan
Grupa C: 13-18 ani, prof. Ileana Gavriș.
Toți copiii sunt invitați să participle, iar părinții sunt rugați să-și
înscrie copiii cu profesoara de la grupa corespunzătoare.

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 perioada de vară și pentru restul anului în curs.
VĂ MULȚUMIM MULT!

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!

