
 
 
   

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 9 iulie 2017 
 

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 
 

“În vremea aceea, când a trecut Iisus dincolo, în ţinutul Gherghesenilor, iată că L-au 
întâmpinat doi îndrăciţi, care ieşeau din morminte, foarte furioşi, încât nimeni nu putea să 
treacă pe drumul acela. Şi iată au început să strige şi să zică: ce ai cu noi Iisuse, Fiul lui 
Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti? Şi era departe de ei o 
turmă mare de porci la păscut. Iar diavolii îl rugau, zicând: dacă ne scoţi afară, dă-ne voie să 
ne ducem în turma de porci. Atunci El le-a zis: duceţi-vă! Iar ei, ieşind, s-au dus în turma de 
porci; şi îndată toată turma de porci s-a aruncat de pe ţărm în mare şi s-a înecat în apă. Atunci 
păzitorii au fugit şi, ducându-se în oraş, au povestit tot ce se petrecuse şi cele întâmplate cu 
cei îndrăciţi. Îndată tot oraşul a ieşit în întâmpinarea lui Iisus şi, văzându-L, L-au rugat să 
plece din ţinutul lor. Şi intrând în corabie, Iisus a trecut dincoace şi a venit în oraşul Său.” 
 
“Sufletul unui om face mai mult decât o turmă de porci, fie ea de două mii de 
capete. De mai mare valoare este mântuirea unui om decât orice valoare 
materială, oricât de însemnată. Dar de ce a îngăduit Hristos demonilor să 
intre în porci? Oare n-a prevăzut că animalele se vor arunca în apa lacului şi 
vor pieri? N-a fost Domnul lipsit de prevedere şi nu S-a arătat nepăsător de 
paguba pricinuită locuitorilor? Răspunsul nu poate fi decât: Domnul a ştiut 
prea bine ce se va întâmpla. Dinadins a îngăduit pieirea porcilor pentru ca să 
se afirme cu străşnicie mai marele preţ al unui suflet omenesc decât acel al 
unor oricât de numeroase animale.”              Pr. Nicolae Steinhardt  



CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 
 

CATHY IUGA    TRAIAN NIKOLICA 
 

ALTAR BOYS 
 

ANDREI PĂTRĂU   ANDREI AGACHE   ANDREI BUNU 
 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

11 iulie – OLGA 

12 iulie – MIHAIL și VERONICA 
13 iulie – GABRIEL, ȘTEFAN, MARIA și SARA 

15 iulie – VLADIMIR 
 

 
 

EVENIMENTE    
 

PICNIC 
Duminică 30 iulie - Începând cu ora 1.30 p.m.! 

2148 Book Rd. West, Ancaster 
Mititei, Cârnați, Piept de Pui, 

Bere rece, Muzică Românească, Tombolă! 
Toată lumea este binevenită! 

 

TABARA  DE VARĂ A EPISCOPIEI CANADEI 
7 august - 12 august 2017 

Lectii de pictură a icoanei, rugăciuni, cateheze! 
Lecții de tir cu arcul, foc de tabără!  Multe alte activități sportive! 

Adresa: “The Valley of the Mother of God” 
Centrul Creștin al Bisericii Ortodoxe Copte 

953376 – 7th Line, Mono, Orangeville, Ontario, L9W 2Z2 
 

 Puteți face donații bisericii noastre, accesând website-ul:  www.biserica.ca        
www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 


