Iulie 23, 2017: Duminica a VII-a după Rusalii
(Vindecarea a doi orbi și a unui mut)
Apostolul: Romani 15:1-7:
Datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioşi şi să nu căutăm plăcerea noastră.
Ci fiecare dintre noi să caute să placă aproapelui său, la ce este bine, spre zidire. Că şi Hristos n-a căutat
plăcerea Sa, ci, precum este scris: "Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine, au căzut asupra Mea". Căci toate câte
s-au scris mai înainte, s-au scris spre învăţătura noastră, ca prin răbdarea şi mângâierea, care vin din Scripturi,
să avem nădejde. Iar Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă dea vouă a gândi la fel unii pentru alţii, după
Iisus Hristos, Pentru ca toţi laolaltă şi cu o singură gură să slăviţi pe Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus
Hristos. De aceea, primiţi-vă unii pe alţii, precum şi Hristos v-a primit pe voi, spre slava lui Dumnezeu.

Evanghelia: Matei 9: 27-35:
Plecând Iisus de acolo, doi
orbi se ţineau după El strigând şi
zicând: Miluieşte-ne pe noi, Fiule al
lui David. După ce a intrat în casă, au
venit la El orbii şi Iisus i-a întrebat:
Credeţi că pot să fac Eu aceasta? Zisau Lui: Da, Doamne! Atunci S-a atins
de ochii lor, zicând: După credinţa
voastră, fie vouă! Şi s-au deschis ochii
lor. Iar Iisus le-a poruncit cu asprime,
zicând: Vedeţi, nimeni să nu ştie. Iar
ei, ieşind, L-au vestit în tot ţinutul
acela. Şi plecând ei, iată au adus la El
un om mut, având demon. Şi fiind scos
demonul, mutul a grăit. Iar mulţimile se minunau zicând: Niciodată nu s-a arătat aşa ceva în Israel. Şi Iisus
străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei şi vindecând
toată boala şi toată neputinţa în popor.

Să ne imaginăm, pentru un scurt timp, o mulțime mare de oameni, împresurându-L pe Domnul și
Mântuitorul nostru, zgomotul și strigătele, etc., și, în toată această învălmășeală, rugăciunea celor doi
orbi: Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David. Aceasta va fi durat un timp, până când Hristos a ajuns și a
intrat în casa Sa din Capernaum. Când cei doi orbi au ajuns, în final, față în față cu Hristos, El i-a întrebat:
Credeţi că pot să fac Eu aceasta? Să ținem cont că Hristos nu a pus nimănui întrebarea mai evidentă
(omenească): ”Meriți așa ceva?”
Cu toate că El, de obicei, pune vindecarea pe seama credinței omului (După credinţa voastră, fie
vouă!), știm de fapt că vindecarea este rezultatul amâdurora: mila Lui și credința omului. Deci, mila lui
Dumnezeu, cerută inițial de cei doi orbi (Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David.) este întâmpinată de
credința lor: Da, Doamne.
Fie ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să-și reverse mila asupra noastră și să ne dăruiască
credință, pentru ca și noi să fim vindecați și restaurați!

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!

