
 

August 11, 2013: Duminica a VII-a după Rusalii 
(Vindecarea a doi orbi și a unui mut) 

 
 

Apostolul: Romani 15:1-7: 
 

Datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioşi şi să nu căutăm 

plăcerea noastră. Ci fiecare dintre noi să caute să placă aproapelui său, la ce este bine, spre 

zidire. Că şi Hristos n-a căutat plăcerea Sa, ci, precum este scris: "Ocările celor ce Te ocărăsc 

pe Tine, au căzut asupra Mea". Căci toate câte s-au scris mai înainte, s-au scris spre 

învăţătura noastră, ca prin răbdarea şi mângâierea, care vin din Scripturi, să avem nădejde. 

Iar Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă dea vouă a gândi la fel unii pentru alţii, după 

Iisus Hristos, Pentru ca toţi laolaltă şi cu o singură gură să slăviţi pe Dumnezeu şi Tatăl 

Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, primiţi-vă unii pe alţii, precum şi Hristos v-a primit 

pe voi, spre slava lui Dumnezeu.  

 

Evanghelia: Matei 9: 27-35: 
 

Plecând Iisus de acolo, doi orbi se ţineau după El strigând şi zicând: Miluieşte-ne pe 

noi, Fiule al lui David. După ce a intrat în casă, au venit la El orbii şi Iisus i-a întrebat: 

Credeţi că pot să fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne! Atunci S-a atins de ochii lor, 

zicând: După credinţa voastră, fie vouă! Şi s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu 

asprime, zicând: Vedeţi, nimeni să nu ştie. Iar ei, ieşind, L-au vestit în tot ţinutul acela. Şi 

plecând ei, iată au adus la El un om mut, având demon. Şi fiind scos demonul, mutul a grăit. 

Iar mulţimile se minunau zicând: Niciodată nu s-a arătat aşa în Israel. Şi fiind scos demonul, 

mutul a grăit. Iar mulţimile se minunau zicând: Niciodată nu s-a arătat aşa în Israel. Şi fiind 

scos demonul, mutul a grăit. Iar mulţimile se minunau zicând: Niciodată nu s-a arătat aşa în 

Israel. Şi Iisus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind 

Evanghelia împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată neputinţa în popor.  

 

 Să ne imaginăm, pentru un scurt timp, o mulțime mare de oameni, împresurându-l 

pe Domnul și Mântuitorul nostru, zgomotul și strigătele, etc., și, în toată această 

învălmășeală, rugăciunea celor doi orbi: Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David. Aceasta va 

fi durat un timp, până când Hristos a ajuns și a intrat în casa Sa din Capernaum. Când cei 

doi orbi au ajuns, în final, față în față cu Hristos, El i-a întrebat: Credeţi că pot să fac Eu 

aceasta? Să ținem cont că Hristos nu a pus nimănui întrebarea mai evidentă (omenească): 

”Meriți așa ceva?” 

 Cu toate că El, de obicei, pune vindecarea pe seama credinței omului (După 

credinţa voastră, fie vouă!), știm de fapt că vindecarea este rezultatul amâdurora: mila Lui 

și credința omului. Deci, mila lui Dumnezeu, cerută inițial de cei doi orbi (Miluieşte-ne pe 

noi, Fiule al lui David.) este întâmpinată de credința lor: Da, Doamne. 

 Fie ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să-și reverse mila asupra noastră și 

să ne dăruiască credință, pentru ca și noi să fim vindecați și restaurați! 
 

       Pr. George Bazgan 



 

 

Postul Adormirii Maicii Domnului 
 

Între 1-15 august, Biserica Ortodoxă a rânduit 
Postul Adormirii Maicii Domului. 

Pe parcursul acestor două săptămâni de post,  
următoarele slujbe vor avea loc la biserica noastră: 

 
- Vinerile de aug. 2 și 9, la 19:00: Acatistul Maicii Domnului. 
- Sâmbetele de aug. 3 și 10, la 17:00: Vecernia. 
- Miercuri, aug. 14, la 17:00: Vecernia Praznicului. 

 

Cei care doresc să se mărturisească, o pot face 
după oricare din aceste slujbe. 

 

 

 

 

 

MEMBRIA 
 

La Adunarea Generală Anuală, ținută la 24 februarie, 2013, s-a 
hotărât ca membria să rămână neschimbată:  

$100/persoană ($200/cuplu). 
 

Apelăm la toți membrii și sprijinitorii noștri să plătească membria 
cât mai curând posibil pentru ca să putem executa  

proiectele propuse în sezonul cald și totodată 
să ajutăm Arhiepiscopia cu contribuția anuală. 

 

Nu uitați că $25 din fiecare membrie  
sunt trimiși la Arhiepiscopie. 

 
MULȚUMIM PENTRU SPRIJIN! 

 

 

 

 

 



 

Renovarea BucRenovarea BucRenovarea BucRenovarea Bucăttttărieirieirieiriei    
 

Bucătăria Centrului Românesc are nevoie urgentă de extindere şi 
renovare! În toamna lui 2012 am început o campanie de  

strângere de fonduri pentru acest proiect important.  
Ultimul deviz a ajuns la suma de $80.000. 

Facem apel tuturor membrilor, susţinătorilor  
şi prietenilor noştri să doneze în mod generos pentru  

acest proiect major şi să sprijine evenimentele  
de strângere de fonduri! 

Toţi donatorii vor primi chitanţe de scutire de taxe 
şi cordialele noastre mulţumiri. 

 

Vă mulţumim şi Dumnezeu să vă binecuvinteze! 
 

 

 

 

 

 

 

 


