
 

 
 

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 8 iulie 2018 
 

Apostolul: Romani 12, 6-14 
 

“Fraţilor, avem felurite daruri, după harul ce ni s-a dat. Dacă avem proorocie, să proorocim 
după măsura credinţei; dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se 
sârguiască în învăţătură; dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă 
cu firească nevinovăţie; dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă; dacă miluieşte, să 
miluiască cu voie bună! Dragostea să fie nefăţarnică. Urâţi răul, alipiţi-vă de bine. În iubire 
frăţească, unii pe alţii iubiţi-vă; în cinste, unii altora daţi-vă întâietate. La sârguinţă, nu 
pregetaţi; cu duhul fiţi fierbinţi; Domnului slujiţi. Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi 
răbdători; la rugăciune stăruiţi. Faceţi-vă părtaşi la trebuinţele sfinţilor, iubirea de străini 
urmând. Binecuvântaţi-i şi nu-i blestemaţi.” 
 

Evanghelia: Matei 9, 1-8 
 

“În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea 
înapoi şi s-a întors în oraşul Său. Şi iată că I-au adus pe un 
slăbănog, care zăcea în pat. Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis 
slăbănogului: îndrăzneşte, fiule; ţi se iartă păcatele tale. 
Atunci unii dintre cărturari au zis în sinea lor: Acesta 
săvârşeşte blasfemie. Dar Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: 
pentru ce cugetaţi cele rele în inimile voastre? Căci ce este 
mai lesne a zice: ţi se iartă păcatele tale, sau a zice: scoală-te 
şi umblă? Ca să ştiţi însă că putere are Fiul Omului pe pământ 
a ierta păcatele, a zis slăbănogului: scoală-te, ia-ţi patul tău şi 
te du la casa ta. Şi, sculându-se el, şi-a luat patul şi s-a dus la 
casa sa. Iar mulţimile, văzând acestea, se minunau şi slăveau 
pe Dumnezeu, Care a dat o putere ca aceasta oamenilor.”  

 

„Iudeii, chinuiţi de răutate, voind să-L învinuiască, au făcut, chiar fără voia lor, să 
strălucească minunea. Iar Domnul, iscusit fiind, S-a folosit de invidia lor spre a face vădită 
minunea.” „Trupul lui Hristos împiedica pe oameni să-L socotească Dumnezeu. Dar Domnul 
nu-i ceartă, ci, prin minunile Sale, caută să-i ridice şi să le înalţe gândul.” „Nu trebuie să te 
mânii dacă e hulit Dumnezeu. Hula nu-I pricinuieşte nici o vătămare lui Dumnezeu; ci, 
dimpotrivă, cel ce-L huleşte, acela se răneşte.” „Omul care se îndreaptă datorită fricii se 
întoarce iute iarăşi la răutatea lui”.          Sf. Ioan Gură de Aur 
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4 iulie – ANDREI și MARTA 

5 iulie – ATANASIE 

6 iulie – LUCIA 
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