
 

Iulie 26, 2020: 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? Zis-au 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 
 

 



 

Participarea la Slujbele de Duminică 
 

Potrivit continuării stării de urgență, prin care se limitează numărul celor prezenți 

la serviciile religioase, rugăm pe membrii noștri ca, la Sf. Liturghie duminicală, să 

vină numai o persoană din fiecare familie.  
 

Cerem scuze pentru inconveniența creată, dar sperăm că restricțiile vor continua 

să fie relaxate în viitorul apropiat. 
 

 Cei care participă, sunt rugați să se conformeze cu recomandările experților: 

spălarea mâinilor, observarea distanței dintre persoane, etc. 
 

 Vă mulțumim și fie ca Bunul Dumnezeu să ne țină sănătoși! 
 

 

 

 

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 contextul situației actuale, cu numărul restrâns de participanți la Sf. 

Liturghie, vă rugăm să plătiți membria și donațiile on line. 
 

VĂ MULȚUMIM MULT! 
 

 

 

 

 

Albumul Familial (Church Directory) este gata 
 

Albumul de familie (Church Directory) este acum disponibil pentru a fi ridicat. Cei 

care au venit la Sală pentru fotografie, sau au trimis fotografia lor (pentru $15), 

vor primi un album. 
 

Să aveți o vară plăcută, cu sănătate! 
 

 

 

 

 

 



 

Rugăciune pentru încetarea epidemiei 
 

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta de 

grijă cea înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește 

pocăința noastră pentru păcate, oprește această boală molipsitoare, precum ai 

încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David.  

Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire 

celor cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să Te slăvească pe 

Tine, Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală. 

Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu 

iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale.  

Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim viața și 

sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi umple inimile 

noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de 

dragoste față de Tine și de aproapele.  

Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă 

înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. AMIN! 

 

 

 

 

 

 

 

 


