Septembrie 29, 2019:

Duminica a XIX-a după Rusalii
(Predica de pe munte - Iubirea vrăjmașilor)
Apostolul: II Cor. 11:31-33, 12:1-9:
Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus, Cel ce este binecuvântat în veci, ştie că nu mint! În
Damasc, dregătorul regelui Areta păzea cetatea Damascului, ca să mă prindă, Şi printr-o fereastră am
fost lăsat în jos, peste zid, într-un coş, şi am scăpat din mâinile lui. Dacă trebuie să mă laud, nu-mi este
de folos, dar voi veni totuşi la vedenii şi la descoperiri de la Domnul. Cunosc un om în Hristos, care
acum paisprezece ani - fie în trup, nu ştiu; fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - a fost răpit unul
ca acesta până la al treilea cer. Şi-l ştiu pe un astfel de om - fie în trup, fie în afară de trup, nu ştiu,
Dumnezeu ştie. Că a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le
grăiască. Pentru unul ca acesta mă voi lăuda; iar pentru mine însumi nu mă voi lăuda decât numai în
slăbiciunile mele. Căci chiar dacă aş vrea să mă laud, nu voi fi fără minte, căci voi spune adevărul; dar
mă feresc de aceasta, ca să nu mă socotească nimeni mai presus decât ceea ce vede sau aude de la mine.
Şi pentru ca să nu mă trufesc cu măreţia descoperirilor, datu-mi-s-a mie un ghimpe în trup, un înger al
satanei, să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de trei ori am rugat pe Domnul ca
să-l îndepărteze de la mine; Şi mi-a zis: Îţi este de ajuns harul Meu, căci puterea Mea se desăvârşeşte în
slăbiciune. Deci, foarte bucuros, mă voi lăuda mai ales întru slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine
puterea lui Hristos.

Evanghelia: Luca 6:31-36:
Şi precum voiţi să vă facă vouă
oamenii, faceţi-le şi voi asemenea; Şi
dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce
răsplată puteţi avea? Căci şi păcătoşii
iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Şi dacă
faceţi bine celor ce vă fac vouă bine,
ce mulţumire puteţi avea? Că şi
păcătoşii acelaşi lucru fac. Şi dacă
daţi împrumut celor de la care
nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce
mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii
dau cu împrumut păcătoşilor, ca să
primească înapoi întocmai. Ci iubiţi
pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi
cu împrumut, fără să nădăjduiţi nimic
în schimb, şi răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei
nemulţumitori şi răi. Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să
nădăjduiţi nimic în schimb, şi răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El
este bun cu cei nemulţumitori şi răi. Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv.

Pericopa evanghelică a acestei duminici începe cu ceea ce este în general cunoscut ca
”regula de aur a creștinismului:” precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea.
Domnul nostru Iisus Hristos a venit în lume nu numai ca ”să împlinească Legea” Vechiului
Testament, ci și ca să o ridice la un nivel mai înalt, întemeiată nu pe răzbunare, ci pe dragostea
jertfelnică, care a devenit ”Legea Nouă,” Legea Noului Testament. În Predica de pe Munte, din
care face parte această citire evanghelică, Hristos explică cum Legea Nouă este diferită de Legea
Veche (vezi Matei 5:21-48). El explică cum ”dinte pentru dinte” din legea Veche devine ”întoarce
obrazul celălalt” și iubiţi pe vrăjmaşii voştri în Legea Nouă.
Cei care îmbrățișează Legea Nouă devin un popor nou, un neam nou, un Israel nou, călăuzit
nu de Legea lui Moisi, ci de Legea cea Nouă proclamată de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
După cum Legea Noului Testament este diferită (mai bună) de Legea veche, tot așa sunt și
cei care constituie poporul cel nou, neamul cel nou: Dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi
avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Şi dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă bine, ce
mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii acelaşi lucru fac. Şi dacă daţi împrumut celor de la care
nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să
primească înapoi întocmai.

Prin venirea Sa în lume, Domnul Iisus Hristos a redeschis porțile Raiului, ale împărăției lui
Dumnezeu, ceea ce a devenit acum răsplata făgăduită celor care urmează pe urmele Domnului: Ci
iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi răsplata
voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt.

Pr. George Bazgan

Copiii de Altar:
Cotfasa Matthew
Cojocariu Nicholas

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

Baboș Costel și Camelia
Bazgan Maria și Fr. George

Mulțumim mult tuturor!

Serbarea Mustului
Serbarea Mustului din anul acesta se va ține în data de
28 septembrie la Centrul Românesc.
Acesta este un eveniment de strângere de fonduri.
Adresăm o invitație călduroasă tuturor membrilor și
sprijinitorilor noștri să participe la acest eveniment!
Biletele sunt $60/adulți și $15/copii (7-14 ani).
Contactați pe dna. Mariana Diaconu la 780-473-6711,
sau 780-660-4748 (texting only).

Vă mulțumim pentru ajutor!

PROGRAMUL PENTRU SALA MARE
Consiliul Parohial a hotărât ca ușile de acces la sala mare
să fie încuiate în timpul Sfintei Liturghii.
Singurele persoane care vor avea acces, vor fi cele
programate pentru Agapa duminicală.

Vă mulțumim pentru cooperare!

MEMBRIA
Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii
parohiei noastre să-și plătească cât mai curând posibil.
În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea
răspunderilor financiare pentru perioada de vară și pentru restul anului.

VĂ MULȚUMIM MULT!
Anul acesta, Congresul Tinerilor va avea loc între 11–14 octombrie
în Orangeville, Ontario, la “Valley of the Mother of God”
(953376 - 7th Line EHS, Mono, ON).
Costul total de persoană va fi de $200. Dacă aveți tineri care doresc să
participe dar nu-și pot permite finanicar, să ne contacteze și-i vom ajuta. Ne dorim să-i
avem tocmai pe ei în tabără. Informații la rorthodoxyouth@gmail.com sau un mesaj pe
Facebook: https://www.facebook.com/ROrthodoxYouth/.
De asemenea, tinerii se vor bucura de o serie de alte activități: sport, foc de tabără,
discuții, jocuri, etc.
Cei interesați să participe la eveniment se pot înscrie la următorul link:
https://forms.gle/7puWVZYm2Dt9MfmE8

