Iulie 28, 2013: Duminica a V-a după Rusalii
(Vindecarea celor doi îndrăciți)
Apostolul: Romani 10:1-10:
Fraţilor, bunăvoinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu, pentru Israel,
este spre mântuire. Căci le mărturisesc că au râvnă pentru Dumnezeu, dar sunt fără
cunoştinţă. Deoarece, necunoscând dreptatea lui Dumnezeu şi căutând să statornicească
dreptatea lor, dreptăţii lui Dumnezeu ei nu s-au supus. Căci sfârşitul Legii este Hristos, spre
dreptate tot celui ce crede. Căci Moise scrie despre dreptatea care vine din lege, că: "Omul care
o va îndeplini va trăi prin ea". Iar dreptatea din credinţă grăieşte aşa: "Să nu zici în inima ta:
Cine se va sui la cer?", ca adică să coboare pe Hristos! Sau: "Cine se va coborî întru adânc?",
ca să ridice pe Hristos din morţi! Dar ce zice Scriptura? "Aproape este de tine cuvântul, în
gura ta şi în inima ta", - adică cuvântul credinţei pe care-l propovăduim. Că de vei mărturisi
cu gura ta că Iisus este Domnul şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din
morţi, te vei mântui. Căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturiseşte spre
mântuire.

Evanghelia: Matei 8:28-34; 9:1:
Şi trecând El dincolo, în ţinutul Gadarenilor, L-au întâmpinat doi demonizaţi, care
ieşeau din morminte, foarte cumpliţi, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Şi iată,
au început să strige şi să zică: Ce ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai
înainte de vreme ca să ne chinuieşti? Departe de ei era o turmă mare de porci, păscând. Iar
demonii Îl rugau, zicând: Dacă ne scoţi afară, trimite-ne în turma de porci. Şi El le-a zis:
Duceţi-vă. Iar ei, ieşind, s-au dus în turma de porci. Şi iată, toată turma s-a aruncat de pe ţărm
în mare şi a pierit în apă. Iar păzitorii au fugit şi, ducându-se în cetate, au spus toate cele
întâmplate cu demonizaţii. Şi iată toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Iisus şi, văzându-L,
L-au rugat să treacă din hotarele lor. Intrând în corabie, Iisus a trecut şi a venit în cetatea Sa.

Cei doi demonizați din pericopa evanghelică a acestei duminici reprezintă starea
(condiția) omenirii ”la plinirea vremii,” când a venit în lume Domnul Hristos. Cei doi
oameni erau vii din punct de vedere fizic, dar trăiau printre cei morți: L-au întâmpinat doi
demonizaţi, care ieşeau din morminte. Demonii simt prezența Fiului lui Dumnezeu și știu
că misiunea Lui este să distrugă forțele întunericului: Ce ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui
Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti?

Vindecarea (eliberarea) celor doi îndrăciți este doar un preludiu la marea operă a
lui Hristos, care a venit să slobozească omenirea din robia celui rău.
Fie ca Domnul și Mântuitorul nostru să ne slobozească și să ne mântuiască pe toți
cei ce-i slujim Lui!

Pr. George Bazgan

Postul Adormirii Maicii Domnului
Între 1-15 august, Biserica Ortodoxă a rânduit
Postul Adormirii Maicii Domului.
Pe parcursul acestor două săptămâni de post,
următoarele slujbe vor avea loc la biserica noastră:
- Vinerile de aug. 2 și 9, la 19:00: Acatistul Maicii Domnului.
- Sâmbetele de aug. 3 și 10, la 17:00: Vecernia.
- Miercuri, aug. 14: Vecernia Adormirii Maicii Domnului.

Cei care doresc să se mărturisească, o pot face
după oricare din aceste slujbe.

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 Bucăt
riei
Buc tăriei
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!

