
 

Iunie 22, 2014: Duminica a II-a după Rusalii 
(Chemarea primilor Apostoli) 

 

 

Apostolul: Romani 2:10-16: 
 

Dar mărire, cinste şi pace oricui face binele: iudeului mai întâi, şi elinului.  
Căci nu este părtinire la Dumnezeu! Câţi, deci, fără lege, au păcătuit, fără lege vor şi pieri; iar câţi au 
păcătuit în lege, prin lege vor fi judecaţi. Fiindcă nu cei ce aud legea sunt drepţi la Dumnezeu, ci cei ce 
împlinesc legea vor fi îndreptaţi. Căci, când păgânii care nu au lege, din fire fac ale legii, aceştia, neavând 
lege, îşi sunt loruşi lege, Ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia conştiinţei lor şi prin 
judecăţile lor, care îi învinovăţesc sau îi şi apără, În ziua în care Dumnezeu va judeca, prin Iisus Hristos, 
după Evanghelia mea, cele ascunse ale oamenilor. 
 

Evanghelia: Matei 4:18-23: 
 

 
Pe când umbla pe lângă Marea Galileii, a 

văzut pe doi fraţi, pe Simon ce se numeşte Petru şi 
pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, 
căci erau pescari. Şi le-a zis: Veniţi după Mine şi vă 
voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând 
mrejele, au mers după El. Şi de acolo, mergând mai 
departe, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacov al lui 
Zevedeu şi pe Ioan fratele lui, în corabie cu 
Zevedeu, tatăl lor, dregându-şi mrejele şi i-a 
chemat. Iar ei îndată, lăsând corabia şi pe tatăl lor, 
au mers după El. Şi a străbătut Iisus toată Galileea, 
învăţând în sinagogile lor şi propovăduind 
Evanghelia împărăţiei şi tămăduind toată boala şi 
toată neputinţa în popor.  
 

 

Cât de minunat este faptul că mesajul cel mai important din istoria omenirii, vestea cea bună 

(Evanghelia), adus în lume de însuși Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, Domnul și Mântuitorul nostru, a 

fost încredințat unui grup de pescari (cei mai mulți dintre ei) simpli, ca un mandat divin, pentru a fi 

propovăduit tuturor neamurilor: ”Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în 
numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit 
vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 29: 19-20). Acest 

mandat nu putea fi dus la îndeplinire fără puterea și lucrarea Sfântului Duh, precum cântă Biserica 

Ortodoxă la Rusalii: ”Bine ești cuvântat Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce prea înțelepți, pe 
pescari i-ai arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt, și printr-înșii lumea ai vânt, iubitorule de oameni, 
mărire Ție!” 
 Aceasta este puterea de transformare a lui Dumnezeu! 

 

         Pr. George Bazgan 
 

 

 



 

Agapa Duminicală 
 

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

 

Demchuk George & Pearl 
Iftody Delima 

Harrison Elisabeth 
 

Mulțumim mult tuturor! 
 

Notă: Rugăm călduros pe toți participanții la acest program să aducă numai mâncare 
deja gătită, care poate fi încălzită, folosind aragazul din sala mică. 

 

Vă mulțumim! 
 

 

 

Postul Sfinților Apostoli 
 

Între 16-29 iunie, în Biserica Ortodoxă este rânduit postul Sfinților Apostoli Petru 
și Pavel. În sâmbetele de 21 și 28 iunie, la orele 17:00, vom avea Vecernia, după 

care va urma Spovedania. 
 

 

 

PROGRAMUL SLUJBELOR PENTRU VARĂ 
 

Datorită faptului că părintele George va fi plecat în perioada  
2 iulie-1 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. 

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

 
Vă dorim o vară plăcută! 

 

Familiile responsabile cu Agapa duminicală pentru luna iulie, 
au fost reprogramate pentru luna octombrie-noiembrie. 

 

 


