
 

Iulie 21, 2013: 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 lăudată 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 
  
 

 



 

 

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! 
 
 

 

 


