
 

Iulie 2, 2017: Duminica a IV-a după Rusalii 
(Vindecarea slugii sutașului) 

 

 

Apostolul: Romani 6:18-23: 
 

Şi izbăvindu-vă de păcat, v-aţi făcut robi ai dreptăţii. Omeneşte vorbesc, pentru slăbiciunea trupului 

vostru. Căci precum aţi făcut mădularele voastre roabe necurăţiei şi fărădelegii, spre fărădelege, tot aşa faceţi 
acum mădularele voastre roabe dreptăţii, spre sfinţire. Căci atunci, când eraţi robi ai păcatului, eraţi liberi faţă 
de dreptate. Deci ce roadă aveaţi atunci? Roade de care acum vă e ruşine; pentru că sfârşitul acelora este 

moartea. Dar acum, izbăviţi fiind de păcat şi robi făcându-vă lui Dumnezeu, aveţi roada voastră spre sfinţire, 

iar sfârşitul, viaţă veşnică. Pentru că plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu, viaţa veşnică, în 

Hristos Iisus, Domnul nostru. 

 

Evanghelia: Matei 8:5-13: 
 

 
Pe când intra în Capernaum, s-a apropiat de El un 

sutaş, rugându-L, și zicând: Doamne, sluga mea zace în 

casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Şi i-a zis Iisus: 

Venind, îl voi vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: 

Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci 

numai zi cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea. Că şi eu 

sunt om sub stăpânirea altora şi am sub mine ostaşi şi-i 
spun acestuia: Du-te, şi se duce; şi celuilalt: Vino, şi vine; 

şi slugii mele: Fă aceasta, şi face. Auzind, Iisus S-a 

minunat şi a zis celor ce veneau după El: Adevărat grăiesc 

vouă: la nimeni, în Israel, n-am găsit atâta credinţă. Şi zic 

vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta 

la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în împărăţia 

cerurilor. Iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea 

dinţilor. Şi a zis Iisus sutaşului: Du-te, fie ţie după cum ai crezut. Şi s-a însănătoşit sluga lui în ceasul acela. 

 

 Pericopa evanghelică din această duminică este un bun exemplu pentru importanța rugăciunii de 

mijlocire. Sutașul își riscă slujba și poziția lui socială pentru ca să-l ajute pe slujitorul său care zăcea în 

casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Nu numai că avea credință în puterea de vindecare a lui Hristos 

(numai zi cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea) dar era și foarte smerit: Doamne, nu sunt vrednic să intri 

sub acoperişul meu. 
 Credința lui este evidențiată de Domnul când zice: Adevărat grăiesc vouă: la nimeni, în Israel, n-

am găsit atâta credinţă... Du-te, fie ţie după cum ai crezut. 
 Când ne rugăm acasă și mai ales când ne rugăm la biserică pentru semenii noștri de pretutindeni, 

aducem rugăciune de mijlocire lui Dumnezeu, rugându-L să restaureze sănătatea fizică și spirituală a 

celor dragi. 
 

Bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru să asculte rugăciunea noastră! 
 

       Pr. George Bazgan 
  
 

 



 

Copiii de Altar: 
 

Peter Stoleru 
Nicholas Radu Almășanu 

 

 

 

Agapa Duminicală 
 

Pentru această duminică, următoarele familii  
sunt programate pentru Agapa Duminicală: 

 

Mieila Ion și Marieta 
Rinchița Eugen și Geta 

Zerfass Dan și Flory 

Mulțumim mult tuturor! 
 

 

 

Modificări la Agapa Duminicală 
 

Datorită schimbărilor programului de vară, au intervenit câteva modificări 

la lista cu Agapa Duminicală. Vă rugăm să verificați noua programare. 
 

Mulțumim mult! 
 

 

 

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! 
 
 

 

 

 

Răspândiți vestea 
 

Adresăm un călduros apel tuturor abonaților la buletinul nostru electronic 
săptămânal să invite pe membrii familiilor lor și  

pe prietenii lor să ne trimită adresa de email și să se înscrie 
 pe lista abonaților parohiei noastre. 

Aceasta, în dorința de a contacta cât mai multe persoane. 
 

Mulțumim tuturor pentru ajutor! 
 

 

 

 

 
Familia Noastră 

 
Dorim să adăugăm ceva nou la pagina noastră de website. 

Vă rugăm să ne trimiteți o fotografie a familiei cu numele tuturor membrilor. 
Fotografiile vor putea fi văzute sub această  

nouă categorie: Familia Noastră. 
 

Vă mulțumim pentru participare! 
 

 

 

 

 


