
 

Ianuarie 24, 2016: DUMINICA A 31-A DUPĂ RUSALII 
(Vindecarea orbului din Ierihon) 

 

 
Apostolul: I Tim. 1: 15-17: 
 
"Vrednic de credinţă şi de toată primirea e cuvântul că Iisus Hristos a venit în lume ca să 
mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu. Şi tocmai pentru aceea am fost 
miluit, ca Iisus Hristos să arate mai întâi în mine toată îndelunga Sa răbdare, ca pildă celor 
ce vor crede în El, spre viaţa veşnică. Iar Împăratul veacurilor, Celui nestricăcios, 
nevăzutului, singurului Dumnezeu fie cinste şi slavă în vecii vecilor. Amin!" 
 
Evanghelia: Luca 18: 35-43: 
 

 
"Şi când S-a apropiat Iisus de Ierihon, 
un orb şedea lângă drum, cerşind. Şi, 
auzind el mulţimea care trecea, întreba 
ce e aceasta. Şi i-au spus că trece Iisus 
Nazarineanul. Şi el a strigat, zicând: 
Iisuse, Fiul lui David, fie-Ţi milă de 
mine! Şi cei care mergeau înainte îl 
certau ca să tacă, iar el cu mult mai mult 
striga: Fiule al lui David, fie-Ţi milă de 
mine! Şi oprindu-Se, Iisus a poruncit să-
l aducă la El; şi apropiindu-se, l-a 
întrebat: Ce voieşti să-ţi fac? Iar el a zis: 
Doamne, să văd! Şi Iisus i-a zis: Vezi! 
Credinţa ta te-a mântuit. Şi îndată a 
văzut şi mergea după El, slăvind pe 

Dumnezeu. Şi tot poporul, care văzuse, a dat laudă lui Dumnezeu." 
 
 Pentru a doua duminică la rând constatăm, prin citirea pericopei evanghelice, cât de 
mare este puterea rugăciunii simple şi concise: "Iisuse, Fiul lui David, fie-Ţi milă de mine!" 

Duminica trecută am văzut cum cei zece leproşi, înălţând aceeaşi rugăciune, s-au 
curăţit de boala lor cumplită. 
 În evanghelia din această duminică, învăţăm din nou despre harul vindecător al lui 
Dumnezeu dăruit celor care ştiu să se roage. Observăm, de asemenea, unele din contrastele 
societăţii de atunci, contraste care sunt comune şi societăţii noastre: orbul era sărac 
materialiceşte (”un orb şedea lângă drum, cerşind"), dar bogat în credinţa şi nădejdea în 
mila lui Dumnezeu; cu toate că era orb, avea totuşi abilitatea să simtă/vadă prezenţa 
Domnului şi să înţeleagă importanţa ocaziei care i se oferise. 



 Stăruinţa orbului a dat roade. El nu s-a lăsat descurajat de cei care-i spuneau să tacă, ci 
striga şi mai tare: Şi cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, iar el cu mult mai mult 
striga: Fiule al lui David, fie-Ţi milă de mine! 
 Concluzia principală a acestei întâmplări este că trebuie să folosim ocazia care ni se 
oferă aici şi acum (timpul prezent şi viaţa noastră), să simţim prezenţa Domnului care "trece 
pe aici" şi să ne rugăm cu stăruinţă, cerându-I mila divină: "Iisus, Fiul lui Dumnezeu, 
milueşte-mă." 
 

       Pr. George Bazgan 
 

 

Agapa Duminicală 
 

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

 

Almășanu Marius şi Grațiela 
Stoleru Șerban şi Mădălina 
Vătui Marian şi Ana Maria 

 

Lista nouă pentru Agapa duminicală 
începe pe data de 14 februarie, 2016. 

 

Mulțumim mult tuturor! 
 
 
 

 
Valentine's Masă şi Dans 

 
Sâmbătă, 13 februarie, 2016, la Centrul Românesc,  

va avea loc o seară de dans. 

Masa se va servi la orele 19:00. 
 

Pentru bilete ($40.00/adulți și $10.00/copii) și alte detalii 
vorbiți cu Viorel Ciocan duminica la biserică. 

 
 



 

 

MEMBRIA 
 

Consiliul Parohial adresează alese mulțumiri tuturor celor care au plătit 
membria și și-au onorat angajamentele financiare pentru 2015! 

 

Totodată, aducem la cunoștința tuturor că, potrivit hotărârii 
Adunării Anuale Generale din februarie 2015, începând cu 2016, 

membria la biserică este de $150/persoană ($300/cuplu). 
 

Nu uitați că $35.00 din fiecare membrie sunt trimiși la Arhiepiscopie. 
 

VĂ MULȚUMIM MULT! 

 
 
 
 

 
ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ 

 

Adunarea Generală Anuală este programată pentru 
duminică, 21 februarie, 2016, după Sf. Liturghie. 

 

Pe Agendă: 
 

Rapoarte financiare şi de la alte comitete.  
 

Cei cu membria la zi vor avea drept de vot. 
Toţi sunt bineveniţi. 

 

VĂ RUGĂM SĂ PARTICIPAȚI! 

 
 
 


