
 
 

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 12 august 2018 
 

Apostolul: I Corinteni 9, 2-12 
 

     “Fraţilor, 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? 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? 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, trebuie să treiere 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 
 

“Zis-a Domnul pilda aceasta: Asemănatu-s-a Împărăţia cerurilor cu un 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 copiii şi toate câte 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. 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: Mai 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 cele petrecute, s-au întristat 
foarte mult 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, din inimile voastre, fiecare 
fratelui său.” 
 

 „Dumnezeu ne-a dat o cale uşoară pentru plata datoriei faţă de El, în 
măsură să şteargă toate datoriile noastre faţă de El, iar această cale este 
aceea a iertării greşelilor celor ce ne greşesc, a neţinerii de minte a răului 
ce ni l-au făcut alţii!”      Sf. Ioan Gură de Aur 
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 ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 
Duminica de la ora 12 – Informații: D-na Alexandra Predescu 

 
ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

 
10 august – LAURENȚIU 

13 august – MAXIM 

15 august – MARIA 
16 august – CONSTANTIN, RADU, ȘTEFAN și MATEI 

 
EVENIMENTE 

 
Vineri 10 august – 7.00 p.m. – Acatist 

 
Sâmbătă 11 agust – 10.30 – Parastas  

 
 

 
 

Miercuri 15 august – Adormirea Maicii Domnului 
9.30 - Utrenia, Sfânta Liturghie 

 
Puteți face donații bisericii noastre, accesând website-ul:  www.biserica.ca    

 
www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 


