
Duminica a 32-a după Rusalii la Catedrala Episcopală „Sf. Mare Mc. Gheorghe” din Saint-

Hubert, QC 

 

Duminica a 32-a după Rusalii a fost marcată la Catedrala Episcopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” 

din Saint-Hubert, Quebec, prin săvârșirea slujbei Utreniei și a Sfintei Liturghii. Evenimentele au fost 

prezidate de către Preasfințitul Părinte Ioan Casian. La finalul slujbei, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt 

de învățătură în cadrul căruia a vorbit despre Zaheu și modul în care, prin intermediul acestui episod, 

Dumnezeu poate să schimbe pe om prin bunătatea Sa: 

„Un lucru care este important de reținut: în momentul în care arătăm dragoste aproapelui 

nostru, oferim acelui om șansa să se schimbe, precum a făcut Mântuitorul Hristos cu Zaheu. 

Zaheu se bucură de atenția oferită de Hristos și de invitația pe care Mântuitorul i-o face în 

însăși propria sa casă. Domnul se invită sub acoperișul său pentru că știa că omul acesta se va 

schimba în măsura în care Dumnezeu îi arată bunătatea Sa”.  

Ierarhul a vorbit de asemenea despre actualitatea mesajului și a conținutului pericopei și i-a îndemnat 

pe credincioși să cultive dragostea față de aproapele și să nu se asemene mulțimii care cârtește atunci 

când Hristos decide să-l viziteze pe vameșul din Ierihon, spre a ajunge de asemenea să beneficieze de 

schimbarea de care a beneficiat și acesta. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! 

a consemnat,  

Protos. Maxim Morariu 

 

The 32nd Sunday after Pentecost at the Episcopal Cathedral "St. Great Martyr George" from 

Saint-Hubert, QC 

 

The 32nd Sunday after Pentecost was marked at the Episcopal Cathedral "Saint George the Great 

Martyr" in Saint-Hubert, Quebec, with the celebration of Matins and Divine Liturgy. The events were 

presided over by His Grace Bishop Ioan Casian. At the end of the service, the hierarch pronounced a 

sermon where he spoke about Zacchaeus and how, through this episode, God can change people through 

His kindness: 

"One thing that is important to remember: the moment we show love to our neighbor, we give 

that person a chance to change, as the Savior Christ did with Zacchaeus. Zacchaeus rejoices in 

the attention offered by Christ and the invitation that the Savior extends to him in his own home. 

The Lord invites himself under his roof because he knew that this man would change to the 

extent that God shows him His goodness". 

The hierarch also spoke about the actuality of the message and the content of the pericope and urged the 

faithful to cultivate love for their neighbor and not to be like the crowd that grumbles when Christ 

decides to visit the tax-collector of Jericho, to also reach benefit from the change that he also benefited 

from. Praise be the Lord for everything! 

Protosyncel Maxim Morariu 

 

Le 32e dimanche après la Pentecôte à la Cathédrale épiscopale "St. Grand Martyre George" de 

Saint-Hubert, QC 

 

Le 32e dimanche après la Pentecôte a été marqué à la Cathédrale épiscopale "Saint Georges le Grand 

Martyr" à Saint-Hubert, Québec, avec la célébration des Matines et de la Sainte Liturgie. Les événements 

ont été présidés par Sa Grace l’évêque Ioan Casian. À la fin du service religieux, l’hiérarque a prononcé 

une homélie dans laquelle il a parlé de Zachée et comment, à travers cet épisode, Dieu peut changer les 

gens par sa bonté: 

"Une chose dont il est important de se souvenir: dès que nous montrons de l'amour à notre 

prochain, nous donnons à cette personne une chance de changer, comme le Sauveur Christ l'a 

fait avec Zachée. Zachée se réjouit de l'attention offerte par le Christ et de l'invitation que le 

Sauveur lui adresse dans sa propre maison. Le Seigneur s'invite sous son toit car il savait que 

cet homme changerait dans la mesure où Dieu lui montrerait sa bonté". 

L’hiérarque a également parlé de l'actualité du message et du contenu de la péricope et a exhorté les 

fidèles à cultiver l'amour du prochain et à ne pas ressembler à la foule qui grogne lorsque le Christ décide 



de rendre visite au percepteur de taxes à Jéricho, afin de bénéficier du changement dont il a également 

bénéficié. Gloire à Dieu pour tout! 

Protos. Maxime Morariu 

 

 

 

 



 


