
 
Iulie 16, 2017: Duminica a VI-a după Rusalii 

(vindecarea slăbănogului din Capernaum) 
 
 

Apostolul: Romani 12:6-14: 
 

Dar avem felurite daruri, după harul ce ni s-a dat. Dacă avem proorocie, să proorocim după măsura 
credinţei; Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se sârguiască în învăţătură; Dacă 
îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăţie; dacă stă în frunte, să 
fie cu tragere de inimă; dacă miluieşte, să miluiască cu voie bună! Dragostea să fie nefăţarnică. Urâţi răul, 
alipiţi-vă de bine. În iubire frăţească, unii pe alţii iubiţi-vă; în cinste, unii altora daţi-vă întâietate. La sârguinţă, 
nu pregetaţi; cu duhul fiţi fierbinţi; Domnului slujiţi. Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la 
rugăciune stăruiţi. Faceţi-vă părtaşi la trebuinţele sfinţilor, iubirea de străini urmând. Binecuvântaţi pe cei ce 
vă prigonesc, binecuvântaţi-i şi nu-i blestemaţi.  
 

Evanghelia: Matei 9:1-8: 
 

 
Intrând în corabie, Iisus a trecut şi a venit în cetatea Sa. Şi 

iată, I-au adus un slăbănog zăcând pe pat. Şi Iisus, văzând credinţa 
lor, a zis slăbănogului: Îndrăzneşte, fiule! Iertate sunt păcatele tale! 
Dar unii dintre cărturari ziceau în sine: Acesta huleşte. Şi Iisus, 
ştiind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetaţi rele în inimile 
voastre? Căci ce este mai lesne a zice: Iertate sunt păcatele tale, sau 
a zice: Scoală-te şi umblă? Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului 
pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-ţi patul 
şi mergi la casa ta. Şi, sculându-se, s-a dus la casa sa. Iar mulţimile 
văzând acestea, s-au înspăimântat şi au slăvit pe Dumnezeu, Cel 
care dă oamenilor asemenea putere. 
 

 Acum două săptămâni, în duminica vindecării slugii 

sutașului, am amintit despre importanța rugăciunii de mijlocire. 

Atunci, sutașul se ruga Mântuitorului să-l vindece pe slujitorul 

său care zăcea acasă grav bolnav. Aici, în această duminică, 

vedem din nou cum dragostea și credința celor care l-au adus pe slăbănog la Mântuitorul au fost răsplătite 

cu vindecarea prietenului lor: Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului... Atunci când facem fapte 

bune, credința noastră este vizibilă. 

 Este clar din citirea evanghelică că motivul suferinței slăbănogului era starea sa de păcătoșenie: 

Îndrăzneşte, fiule! Iertate sunt păcatele tale! O dată cu iertarea păcatelor, Mântuitorul restaurează și 

calitatea de fiu în om: Îndrăzneşte, fiule! Aceasta este rațiunea pentru care Domnul a venit în lume: să ne 

ierte păcatele (să ne împace cu Ziditorul nostru) și să ne facă fii ai lui Dumnezeu după har: ”Așadar, nu 

mai ești rob, ci fiu, și dacă ești fiu, atunci ești și moștenitor al lui Dumnezeu prin Hristos” (Gal. 4:7). 

 Fie ca și noi să ne facem credința vizibilă rugându-ne unii pentru alții și ajutându-i pe cei care 

trec prin încercările vieții! 

       Pr. George Bazgan 
 

 

 



 

PROGRAMUL SLUJBELOR PENTRU VARĂ 
 

Datorită faptului că părintele George va fi plecat în perioada  
10 iulie-25 august, vor fi schimbări în programul slujbelor 

religioase. Biserica va fi deschisă în fiecare duminică și  
părintele diacon Severian va face slujba Acatistului la orele 10:00. 

 

Sf. Liturghie va fi oficiată de către părintele Mircea 
în următoarele duminici: 

Iulie 30 și august 13 (cu Vecernia pe 12 august și mărturisirea). 
 

Pentru orice urgență, vă rugăm să sunați la  
părintele Mircea, la 780-456-7737. 

 

Vă dorim o vară plăcută! 
 

 

 

 

Voluntari pentru Heritage Days 
 

Avem nevoie de voluntari! 
 

Cei care doresc să ajute ca voluntari la Zilele Heritage (5-7 august), 
sunt rugați să se înscrie pe lista de la biserică. 

 

Mulțumim tuturor! 
 

 

 

 
MEMBRIA 

 
 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 perioada de vară și pentru restul anului în curs. 

VĂ MULȚUMIM MULT! 
 
 


