Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian și Sfânta Iustina fecioara – drumul spre
sfințenie

Cunoscut pentru vrăjitoriile sale cumplite, lucrând cu demonii, Sfântul Ciprian a fost
întors din iadul în care se afla de către Sfânta Muceniță Iustina, după ce prin vrăjile
lui nu a reușit să o despartă de Dumnezeu. Au murit amândoi uciși de către
închinătorii la idoli.
Trăind în Antiohia Siriei pe vremea împăratului Deciu, în secolul al III-lea, Sfântul
Ciprian era filosof și vrăjitor. Punând la cale multe planuri pe care le lucra cu putere
diavolească, a fost întors la dreapta credință de către Sfânta Muceniță Iustina. Fiind
tocmit de un bărbat care se îndrăgostise de ea și nu reușea să îi câștige inima, Sfântul
Ciprian a trimis de trei ori demonii peste fecioara creștină, dar fără izbândă.
Văzând acest lucru, a dat foc tuturor cărților pe care le avea și a primit Sfântul Botez,
ajungând episcop. Prins împreună cu Iustina fecioara și fiind amândoi torturați,
pentru că îi povățuiau spre Adevăr pe păgâni, cei doi au fost apoi trimiși în
Nicomidia pentru a fi uciși, fiindu-le tăiate capetele
Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte - Iubirea vrăjmașilor)
(Ev. Luca 6, 31-36)
(Lc. 6, 32) Şi dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Căci şi
păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei
Ni se interzice atât să iubim acea lume și, dacă înțelegem bine, ni se poruncește și să
o iubim. Bineînțeles, ni se interzice atunci când ni se spune: Nu iubiți lumea (1 Ioan
2,15). Dar ni se poruncește să o facem atunci când ni se spune: Iubiți pe vrăjmașii
voștri. Ei sunt lumea, care ne urăște. Astfel, ni se interzice să iubim în ea ce și ea
iubește, și ni se poruncește să iubim în ea ceea ce lumea urăște și anume lucrarea lui
Dumnezeu și alinările bunătății Sale. Ni se interzice să iubim slăbiciunile sale și ni se
poruncește să iubim natura sa. Lumea își iubește slăbiciunile și își urăște natura.
Astfel, iubiți-o și urâți-o pe drept, deși ea se iubește și se urăște singură.
(Fericitul Augustin,Tratat la Evanghelia lui Ioan 87)
(Lc. 6, 35) 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.
Să-ți iubești prietenii este obiceiul tuturor oamenilor, dar să îți iubești dușmanii se
obișnuiește doar la creștini.
(Tertulian, Scapula 1)
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Programul liturgic al săptămânii
Vineri (Friday)
7PM Acatist
Sambata (Saturday)
7PM Vecernie Mare si Utrenie (Great Vespers and Matins)
Duminca (Sunday)
8.30AM Acatist; 9AM Sf Liturgie (Divine Liturgy)

Calendarul Saptamanii
4 L Sf. Sfințit Mc. Ierotei, episcopul Atenei
5 M Sf. Mc. Haritina; + Sf. Cuv. Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu
6 M + Canonizarea Sf. Ier. Inochentie, apostol în America;
Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida
7 J + Sf. Mari Mc. Serghie și Vah;
Sf. Mc. Iulian preotul, Chesarie diaconul și Polihronie
8 V Sf. Cuv. Pelaghia și Taisia
9 S Sf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic și Atanasia

Upcoming Events
Sunday, October 3rd, 2021
Sunday School Picnic immediately after Divine Liturgy (see the flyer posted by the church’s
entrance)
Sunday, Oct 17, 2021
The presentation of our Church (everyone’s welcome) (class)
Sunday Oct 31,2021 Hierarchal Divine Liturgy & Fr Cornell Avramescu 50th Anniversary
Saturday, November 6th, 2021
Visit one of the other Church in the neighborhood (10+ years old)
(Coptic Church in Westminster, Catholic Church Anaheim, Antiochian Church garden Grove)
Saturday, December 4th, 2021
Bible Bowl (our Church will host the event)
Sunday, December 19, 2021
Christmas Celebration Program (Serbare Craciun)

If you or a family member has been admitted to a hospital or has been sick, please
notify the church office so Father Alin may visit you. We have no way of knowing if
a parishioner has entered the hospital unless we receive a phone call. Rest assured
that all information is kept strictly confidential and is not given out unless he/she
gives consent. You may call anytime Fr. Alin at 714-776-1972

Citirile Duminicii

Mother Thekla says this on forgiveness:
"Forgiveness is a mystery. When do we really forgive, as opposed to a formal
motion of forgiving?
"Forgiveness is not passive. It is not negative: It is not a question of not seeking
revenge: It is not a question of not harboring feelings of active resentment: It is, in
fact, never a 'not'. We are carefully led from recognizing a palpable lack of
forgiveness to the true forgiveness which far surpasses the demands of moral
decency. Forgiveness is never negative, never a 'not'; it is always a positive, always
a 'yes'.
"Most of us can, more or less, manage the first stage of the work of forgiveness.
Look at Matthew 18: 21: 'Then came Peter to him, and he said, Lord, if another
member of the church sins against me, how often should I forgive? As many as
seven times?' ...But do we stop abruptly after seven? Is it still a question of adhering
to a law? Is forgiveness a cold, objective gesture of the mind?
"Immediately, Peter is reproached for thinking forgiveness merely a matter of law:
'Jesus said to him, 'Not seven times, but, I tell you, seventy times seven.'
"In other words, forgiveness is of the Spirit, not of the Law. So often, as we read the
Gospel, we are brought face to face with the shame of an unforgiving heart: of
calculated charity. For instance, see Matthew 18:23-35. In this parable, the King
forgives his servant, so heavily in debt: 'But the same servant as he went out, came
upon one of his fellow servants who owed him one hundred denarii, and seizing him
by the throat, he said, 'Pay what you owe!' The debt was much less; how could it not
be? One servant to another, as we ourselves are owed by others. Yet such is our
innate meanness, we can hardly wait to exact debts from our brother or sister. It is
not even a practical question: even though we may bring ourselves, on the practical
level, to forgive some offense, that is not sufficient: such forgiveness is merely on
the moral level.”
Those who are familiar with the above parable know that the King delivers the unjust
servant to the torturers for his hard heart. Then we are warned: “So My heavenly
Father also will do to you if each of you, from his heart, does not forgive his brother
his trespasses” (Mt. 18:35).
Mother Thekla continues:
“So we must forgive from our hearts. And only each one of us can know what that
means for himself: there is no all-embracing umbrella rule.
"Here is a frightening thought: we might appear to forgive; we may not insist upon
vengeance; we may not seek to punish--more and more 'nots'! But true forgiveness
must be from the heart--the last innermost core of self-love. For the quality of our
forgiveness must correspond with God's--as we do, Jesus says, 'So my heavenly
Father will also do to every one of you'. So also will we be liable to eternal
punishment, if we do not forgive our brother or sister from our heart.
"FROM THE HEART. No outside criterion of forgiveness, human or divine."
FROM THE HEART, as Mother Thekla stresses. It is crucial that each of us scan
our heart and see what is there, for so much depends upon our living lives of active,
positive forgiveness and not just fulfilling a legal requirement!

Apostolul 2 Corinteni 11,31-12,9
Fraților, Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus, Cel ce este binecuvântat în veci,
știe că nu mint! În Damasc, dregătorul regelui Areta păzea cetatea Damascului, ca să
mă prindă, dar, printr-o fereastră, am fost lăsat în jos, peste zid, într-un coș, și am
scăpat din mâinile lui. Dacă trebuie să mă laud, nu-mi este de folos, dar voi veni
totuși la vedenii și la descoperiri de la Domnul. Cunosc un om în Hristos, care acum
paisprezece ani – fie în trup, nu știu, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe – a
fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Și-l știu pe un astfel de om – fie în trup,
fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe – că a fost răpit în rai și 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.
Fiindcă, chiar de aș 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. Și, pentru ca să nu mă trufesc cu măreția 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; și mi-a zis: Îți este de ajuns harul Meu, căci puterea Mea se desăvârșește în
slăbiciune. Deci, foarte bucuros, mă voi lăuda mai ales întru slăbiciunile mele, ca să
locuiască în mine puterea lui Hristos.
Sf Evanghelie de la Luca 6:31-36
Zis-a Domnul: Precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea. Și,
dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea? Că și păcătoșii iubesc pe cei
ce îi iubesc pe ei; și, dacă faceți bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți
avea? Că și păcătoșii fac același lucru; iar dacă dați împrumut celor de la
care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii dau cu
împrumut păcătoșilor, ca să primească înapoi întocmai. Însă voi iubiți-i pe vrăjmașii
voștri și faceți-le bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb, iar
răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei
nemulțumitori și răi. Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru milostiv este.
The Gospel
The Reading from the Holy Gospel according to St. Luke. (6:31-36)

The Lord said: “As you wish that men would do to you, do so to them. If you love
those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love
them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you?
For even sinners do the same. And if you lend to those from whom you hope to
receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, to receive as much
again. But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return;
and your reward will be great, and you will be sons of the Most High; for He is kind
to the ungrateful and the selfish. Be merciful, even as your Father is merciful.”

