Mai 21, 2017: Duminica a VI-a după Paști
(a Orbului din naștere)
Apostolul: Fapte 16:16-34:
Dar odată, pe când ne duceam la rugăciune, ne-a întâmpinat o slujnică, care avea duh pitonicesc şi
care aducea mult câştig stăpânilor ei, ghicind. Aceasta, ţinându-se după Pavel şi după noi, striga, zicând: Aceşti
oameni sunt robi ai Dumnezeului celui Preaînalt, care vă vestesc vouă calea mântuirii. Şi aceasta o făcea timp
de multe zile. Iar Pavel mâniindu-se şi întorcându-se, a zis duhului: În numele lui Iisus Hristos îţi poruncesc
să ieşi din ea. Şi în acel ceas a ieşit. Şi stăpânii ei, văzând că s-a dus nădejdea câştigului lor, au pus mâna pe
Pavel şi pe Sila şi i-au în piaţă înaintea dregătorilor. Şi ducându-i la judecători, au zis: Aceşti oameni, care
sunt iudei, tulbură cetatea noastră. Şi vestesc obiceiuri care nouă nu ne este îngăduit să le primim, nici să le
facem, fiindcă suntem romani. Şi s-a sculat şi mulţimea împotriva lor. Şi judecătorii, rupându-le hainele, au
poruncit să-i bată cu vergi. Şi, după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniţă, poruncind temnicerului
să-i păzească cu grijă. Acesta, primind o asemenea poruncă, i-a băgat în fundul temniţei şi le-a strâns picioarele
în butuci; Iar la miezul nopţii, Pavel şi Sila, rugându-se, lăudau pe Dumnezeu în cântări, iar cei ce erau în
temniţă îi ascultau. Şi deodată s-a făcut cutremur mare, încât s-au zguduit temeliile temniţei şi îndată s-au
deschis toate uşile şi legăturile tuturor s-au dezlegat. Şi deşteptându-se temnicerul şi văzând deschise uşile
temniţei, scoţând sabia, voia să se omoare, socotind că cei închişi au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare,
zicând: Să nu-ţi faci nici un rău, că toţi suntem aici. Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru şi, tremurând
de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel şi a lui Sila; Şi scoţându-i afară (după ce pe ceilalţi i-a zăvorât la loc), lea zis: Domnilor, ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc? Iar ei au zis: Crede în Domnul Iisus şi te vei mântui tu
şi casa ta. Şi i-au grăit lui cuvântul lui Dumnezeu şi tuturor celor din casa lui. Şi el, luându-i la sine, în acel
ceas al nopţii, a spălat rănile lor şi s-a botezat el şi toţi ai lui îndată. Şi ducându-i în casă, a pus masa şi s-a
veselit cu toată casa, crezând în Dumnezeu.

Evanghelia: Ioan 9:1-38:
Şi trecând Iisus, a văzut un om orb din naştere. Şi
ucenicii Lui L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, cine a
păcătuit; acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb? Iisus a
răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci ca să se arate
în el puterea lui Dumnezeu. Trebuie să fac, până este ziuă,
lucrările Celui ce M-a trimis pe Mine; că vine noaptea, când
nimeni nu poate să lucreze. Atât cât sunt în lume, Lumină a
lumii sunt. Acestea zicând, a scuipat jos şi a făcut tină din
scuipat, şi a uns cu tină ochii orbului. Şi i-a zis: Mergi de te
spală în scăldătoarea Siloamului (care se tâlcuieşte: trimis).
Deci s-a dus şi s-a spălat şi a venit văzând. Iar vecinii şi cei
ce-l văzuseră mai înainte că era orb ziceau: Nu este acesta cel
ce şedea şi cerşea? Unii ziceau: El este. Alţii ziceau: Nu este
el, ci seamănă cu el. Dar acela zicea: Eu sunt. Deci îi ziceau:
Cum ţi s-au deschis ochii? Acela a răspuns: Omul care se
numeşte Iisus a făcut tină şi a uns ochii mei; şi mi-a zis: Mergi
la scăldătoarea Siloamului şi te spală. Deci, ducându-mă şi
spălându-mă, am văzut. Zis-au lui: Unde este Acela? Şi el a
zis: Nu ştiu. L-au dus la farisei pe cel ce fusese oarecând orb.
Şi era sâmbătă în ziua în care Iisus a făcut tină şi i-a deschis

ochii. Deci iarăşi îl întrebau şi fariseii cum a văzut. Iar el le-a zis: Tină a pus pe ochii mei, şi m-am
spălat şi văd. Deci ziceau unii dintre farisei: Acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu ţine
sâmbăta. Iar alţii ziceau: Cum poate un om păcătos să facă asemenea minuni? Şi era dezbinare între
ei. Au zis deci orbului iarăşi: Dar tu ce zici despre El, că ţi-a deschis ochii? Iar el a zis că prooroc este.
Dar iudeii n-au crezut despre el că era orb şi a văzut, până ce n-au chemat pe părinţii celui ce vedea.
Şi i-au întrebat, zicând: Acesta este fiul vostru, despre care ziceţi că s-a născut orb? Deci cum vede el
acum? Au răspuns deci părinţii lui şi au zis: Ştim că acesta este fiul nostru şi că s-a născut orb. Dar
cum vede el acum, noi nu ştim; sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu ştim. Întrebaţi-l pe el; este în
vârstă; va vorbi singur despre sine. Acestea le-au spus părinţii lui, pentru că se temeau de iudei. Căci
iudeii puseseră acum la cale că, dacă cineva va mărturisi că El este Hristos, să fie dat afară din
sinagogă. De aceea au zis părinţii lui: Este în vârstă; întrebaţi-l pe el. Deci au chemat a doua oară pe
omul care fusese orb şi i-au zis: Dă slavă lui Dumnezeu. Noi ştim că Omul Acesta e păcătos. A răspuns
deci acela: Dacă este păcătos, nu ştiu. Un lucru ştiu: că fiind orb, acum văd. Deci i-au zis: Ce ţi-a
făcut? Cum ţi-a deschis ochii? Le-a răspuns: V-am spus acum şi n-aţi auzit? De ce voiţi să auziţi
iarăşi? Nu cumva voiţi şi voi să vă faceţi ucenici ai Lui? Şi l-au ocărât şi i-au zis: Tu eşti ucenic al
Aceluia, iar noi suntem ucenici ai lui Moise. Noi ştim că Dumnezeu a vorbit lui Moise, iar pe Acesta
nu-L ştim de unde este. A răspuns omul şi le-a zis: Tocmai în aceasta stă minunea: că voi nu ştiţi de
unde este şi El mi-a deschis ochii. Şi noi ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi; dar de este cineva
cinstitor de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acesta îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva
ochii unui orb din naştere. De n-ar fi Acesta de la Dumnezeu n-ar putea să facă nimic. Au răspuns şi
i-au zis: În păcate te-ai născut tot, şi tu ne înveţi pe noi? Şi l-au dat afară. Şi a auzit Iisus că l-au dat
afară. Şi, găsindu-l, i-a zis: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns şi a zis: Dar cine este,
Doamne, ca să cred în El? Şi a zis Iisus: L-ai şi văzut! Şi Cel ce vorbeşte cu tine Acela este. Iar el a
zis: Cred, Doamne. Şi s-a închinat Lui.
Vindecarea orbului din naștere este oarecum neobișnuită. Prin aceasta mă refer la felul în care a
avut loc vindecarea.
Mai întâi, pericopa evanghelică nu ne spune dacă orbul a cerut să fie vindecat. În cele mai multe
cazuri de vindecări ni se dă de înțeles că motivul bolii este păcatul (păcatele) celui bolnav. În cazul de
față, boala este mijlocul prin care se arată puterea lui Dumnezeu: Nici el n-a păcătuit, nici părinţii lui,
ci ca să se arate în el puterea lui Dumnezeu.
În al doilea rând, ritualul (procedura) vindecării este neobișnuită. În majoritatea cazurilor, Iisus
doar a spus un cuvânt și bolnavul s-a vindecat. În cazul acesta, Iisus intervine în mod fizic: Acestea
zicând, a scuipat jos şi a făcut tină din scuipat, şi a uns cu tină ochii orbului. Şi i-a zis: Mergi de te
spală în scăldătoarea Siloamului (care se tâlcuieşte: trimis). Deci s-a dus şi s-a spălat şi a venit văzând.
Dumnezeu a făcut ceva asemănător la început, când a creat pe om din pământ. Aceasta ne face să
concluzionăm că vindecarea orbului din naștere simbolizează re-crearea omului, restarurarea omenirii de
către Hristos Domnul.

Pr. George Bazgan

Copiii de Altar:
Peter Stoleru
Nicholas Radu Almășanu

HRAMUL BISERICII
Duminică, 21 mai, sărbătorim Hramul parohiei noastre
(45 de ani de la sfințirea bisericii).
În program:
10:00 AM: SF. LITURGHIE ARHIEREASCĂ

cu participarea P. S. IOAN CASIAN
11:45 AM: Parastasul pentru ctitorii bisericii.
12:30 PM: MASA FESTIVĂ.

Biletele: $25/adulți și $10/copii (7-14).
Contactați pe Mariana Diaconu la 780-473-6711
VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!

Evenimentele acestei săptămâni
Vineri, 19 mai, la ora 19:00: Taina Sfântului Maslu
Sâmbătă, 19 mai, la ora 11:00: Întâlnire cu P. S. Episcop Ioan Casian.
Sâmbătă, 19 mai, la ora 18:00: Vecernia Hramului bisericii.

GARAGE SALE
În zilele de 26- 28 mai, 2017, vom organiza un Garage Sale.
Donațiile sunt acceptate duminica, după Sf. Liturghie, sau făcând
aranjament pentru alte zile cu doamnele:
Psa. MARIA BAZGAN: (780) 473-0029; MARIANA DIACONU: (780) 473-6711
MARIETA MIEILA: (780) 439-9310; GABRIELA DINCA (780) 497-1326

Mulțumiri 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!

