Oct. 6, 2019: Duminica a XX-a după Rusalii
(Învierea fiului văduvei din Nain)
Apostolul: Gal. 1:11-19:
Dar vă fac cunoscut, fraţilor, că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om;
Pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învăţat-o, ci prin descoperirea lui Iisus
Hristos. Căci aţi auzit despre purtarea mea de altădată întru iudaism, că prigoneam peste măsură
Biserica lui Dumnezeu şi o pustiiam. Şi spoream în iudaism mai mult decât mulţi dintre cei care
erau de vârsta mea în neamul meu, fiind mult râvnitor al datinilor mele părinteşti. Dar când a
binevoit Dumnezeu Care m-a ales din pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul Său, Să
descopere pe Fiul Său întru mine, pentru ca să-L binevestesc la neamuri, îndată nu am primit
sfat de la trup şi de la sânge, Nici nu m-am suit la Ierusalim, la Apostolii cei dinainte de mine,
ci m-am dus în Arabia şi m-am întors iarăşi la Damasc. Apoi, după trei ani, m-am suit la
Ierusalim, ca să-l cunosc pe Chefa şi am rămas la el cincisprezece zile. Iar pe altul din apostoli
n-am văzut decât numai pe Iacov, fratele Domnului.

Evanghelia: Luca 7:11-16:
Şi
după
aceea, S-a dus într-o
cetate numită Nain
şi cu El împreună
mergeau
ucenicii
Lui
şi
multă
mulţime. Iar când Sa apropiat de poarta
cetăţii, iată scoteau
un mort, singurul
copil al mamei sale,
şi ea era văduvă, şi
mulţime mare din
cetate era cu ea. Şi,
văzând-o Domnul, I
s-a făcut milă de ea
şi i-a zis: Nu plânge!
Şi apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie
îţi zic, scoală-te. Şi s-a ridicat mortul şi a început să vorbească, şi l-a dat mamei lui. Şi
frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Prooroc mare s-a ridicat între
noi şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.

La poarta orașului Nain s-au întâlnit două mulțimi mari: una care-l urma pe Domnul
nostru Iisus Hristos, gata să-I asculte învățătura divină și să se împărtășească din puterea
Sa vindecătoare, și cealaltă, care urma cu compasiune pe văduva îndurerată, în drumul său
să-și îngoape singurul copil.
Cu alte cuvinte, Fiul lui Dumnezeu, dătătorul de viață, s-a întâlnit fa'ă în față cu
moartea, cea care ia viața. Făcându-i-se milă de sărmana femeie, Mântuitorul a zis: Nu
plânge! Apoi, ca să dovedească încă o dată celor care nu voiau să creadă că El este cu
adevărat Fiul lui Dumnezeu, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. Şi a zis:
Tinere, ţie îţi zic, scoală-te. Şi s-a ridicat mortul şi a început să vorbească, şi l-a dat
mamei lui.
Aceasta este una din cele numai trei învieri din morți săvârșite de Mântuitorul.
Celelalte două au fost asupra fiicei lui Iair și asupra lui Lazăr (mort de patru zile), fratele
Martei și al Mariei. Prin săvârșirea acestor minuni, Hristos arată că moartea nu are ultimul
cuvânt în ceea ce privește existența omului. Stăpânul vieții și al morții este Dumenzeu, care
dă viață și care a trimis pe unicul Său Fiu în lume ca să scoată pe om din încleștarea morții
și să-i ofere șansa de a moșteni viața veșnică. Martorii oculari ai acestei minuni au înțeles
aceasta când au zis: ”Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.”
Este acum rândul nostru să credem în puterea nemărginită a lui Hristos, Mântuitorul
nostru, care de bună voie a gustat și a biruit moartea pentru ca să ne facă și pe noi părtași
la viața veșnică!

Pr. George Bazgan

DUMINICĂ, 6 OCT., 2019
Nu este Liturghie / Nu este Agapă.
Weekend-ul acesta (4 - 6 oct.) are loc Adunarea Protopopiatului
pentru Westul Canadei la Saskatoon, Sask.
Biserica va fi deschisă și părintele Diacon va citi Acatistul.

MEMBRIA / ANGAJAMENTELE FINANCIARE
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 rugăm, totodată, să vă înnoiți angajamentele financiare
anuale și să fiți cât mai generoși!
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

