
	   	  

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             

Duminică 21 august 2016 

Apostolul: I Corinteni 3, 9-17 

“Fraţilor, noi împreună-lucrători cu Dumnezeu suntem; voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui 
Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu, cel dat mie, eu, ca un înţelept meşter, am pus temelia; iar altul zideşte. 
Dar fiecare să ia seama cum zideşte. Căci nimeni nu poate pune altă temelie, decât cea pusă, care este Iisus 
Hristos. Iar de zideşte cineva pe această temelie: aur, argint sau pietre scumpe, lemne, fân, trestie, lucrul 
fiecăruia se va face cunoscut; îl va vădi ziua (Domnului). Pentru că în foc se descoperă, şi focul însuşi va 
lămuri ce fel este lucrul fiecăruia. Dacă lucrul cuiva, pe care l-a zidit, va rămâne, va lua plată. Dacă lucrul 
cuiva se va arde, el va fi păgubit; el însă se va mântui, dar aşa ca prin foc. Nu ştiţi, oare, că voi sunteţi templu 
al lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va 
strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi.” 

Evanghelia:  Matei 14, 22-34 

“În vremea aceea a silit Iisus pe ucenicii Săi ca să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, 
până ce El va da drumul mulţimilor. După ce a dat drumul mulţimilor, Iisus s-a suit în munte să se roage, în 
singurătate; şi când s-a înserat, era singur acolo. În vremea aceea, corabia era în mijlocul mării învăluindu-se 
de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la a patra strajă din noapte, a venit la ei Iisus, umblând pe mare. 
Ucenicii însă, văzându-L umblând pe mare, s-au înspăimântat, zicând că este o nălucă, şi de frică au strigat. 
Dar Iisus le-a vorbit îndată, zicându-le: îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi. Atunci Petru, răspunzând, a zis: 
Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte-mi să viu la Tine pe apă. Iar El i-a zis: vino. Şi, coborându-se din corabie, 
Petru a pornit pe apă, ca să meargă la Iisus. Dar, văzând că vântul este puternic, s-a înfricoşat şi, începând să 
se scufunde în mare, a strigat şi a zis: Doamne, scapă-mă. Iar Iisus, întinzându-i grabnic mâna, l-a apucat şi i-
a zis: puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Şi intrând ei în corabie, s-a potolit furtuna. Iar cei care erau 
în corabie I s-au închinat, zicând: cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Şi, trecând marea, au venit în 
pământul Ghenizaretului.” 
 
 
 “Viața este ca marea. Se liniștește când nu sunt gânduri și ispite 
în aer; în ea se oglindește lumina, căci în ea se reflectă adevărata 
credință în Hristos; și este marginită de țărmuri. Ca și Petru, sunt 
mulți care vor să se întâlnească cu Hristos în viață (pe mare). 
Probabil vor și ei să-și învingă îndoiala, dar tot "căutând" nu 
observă că pășesc pe marea înfurtunată, ci se deznădăjduiesc la 
cea mai mică adiere a gândului. Să ne fie lecție de credință acest 
strigăt a lui Petru: "Doamne, scapă-mă!" și să învățăm să trăim 
privind numai la Hristos. Să pășim înainte cu credință și cu 
mâinile întinse către Dumnezeu, cântând: "Marea vieții văzându-
o înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul Tău cel lin alerg 
strigând către Tine: Scoate din stricăciune viața mea, mult 
milostive!"                            P.S.  Siluan Visan 



CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 
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Grupul de dansuri DOINA                                                                                                                        
Repetiţții	  în	  fiecare	  joi	  la	  ora	  19:30	  la	  Casa	  Română. Tot	  românul	  este	  binevenit! 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

23 august – IRINEU 

24 august – COSMA 

26 august – ADRIAN și NATALIA 

29 august - IOAN 

EVENIMENTE 

Vineri 19 august – 5.30 p.m. – Repetiție Cor 

7.00 p.m. – Paraclisul Maicii Domnului - Cateheză la Sf. Ev. de la Matei Cap. 4 

Sâmbătă 20 august – 7.00 p.m. - Vecernia 

Duminică 28 august – PICNIC la Ferma din Ancaster 

Începând cu ora 1.30 p.m. 

Purcel și Miel la Rotisor, Mititei, Bere rece, Muzică Românească, 
Tombolă! 

Grupul de Dansuri DOINA! 

Intrarea și mâncarea - gratuite!!! 

Toată lumea este binevenită! 

	  
Nou! – Puteți face donații bisericii noastre, accesând website-ul parohiei!  

www.biserica.ca	  


