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           “Acum  slobozește  pe  robul  Tău,  Stăpâne,  după  cuvântul  tău  în  pace,  căci  văzură  ochii  mei mântuirea 
Ta,  pe  care  ai  gătit-o  înaintea  feței  tuturor  popoarelor! 

Februarie 2, 2013 : Sâmbătă,  ora  10  AM  Sfânta  Liturghie 
Întâmpinarea Domnului 

Ev: Luca 2 22 
Și când s-au  împlinit  zilele  curățirii  lor  după  legea  lui  Moise,  L-au dus pe Prunc la Ierusalim ca  să-l  pună  

înaintea  Domnului.   Și   iată   era   în   Ierusalim   un   om   cu   numele   Simeonși   omul   acesta   era   drept   și   temător   de  
Dumnezeu,  așteptând  mângâierea  lui  Israel,  și  Duhul  Sfînt  era  asupra  lui.  Și  lui  I  se  vestise  de  catre  Duhul  Sfânt  
că  nu  va  vedea  moartea până  ce  nu  va  vedea  pe  Hristos  Domnul.   

Și  din  îndemnul  duhului  a  venit  la  Templu:  și  când  părinții  au  adus  înăuntru  pe  Pruncul  Iisus,  ca  să  facă  
pentru   El   El   după   obiceiul   Legii, El l-a   primit   în   brațele   sale,   a   binecuvântat   pe   dumnezeu   și   a   zis:   Acum 
slobozește  pe  robul   tău,  Stăpâne,  după  cuvântul  Tău   în  pace,  căci  văzură  ochii  mei  mântuirea  Ta  pe  care  ai  
gătit-o  înaintea  feței  tuturor  popoarelor.  Lumină  spre  descoperirea  neamurilor  și  slavă  poporului  Tău  Israel.    
 
Februarie 3, 2013  
              Duminica a XXXII a  după  Rusalii  (Zaheu  Vameșul) 
                                                 Ev: Luca 19 1-10 
                           Și   intrând   Iisus   în   Ierihon,   iată   un   bărbat   cu   numele   Zaheu   și   acesta   era   mai- marele 
vameșilor  și  era  bogat  și  căuta  să  vadă  cine  era  Iisus,  dar  nu  putea  de  mulțime  pentru  că  era  mic  de  statură.  Și  



alergînd el înainte s-a suit într-un  sicomorca  să-l  vadă,  că  pe  acolo  avea  să  treacă.  Și  când  a  sosit  în  locul  acela  
Iisus,  privind  in  sus,  a  zis  către  el:  Zahee, coboară-te  degrabă,  căci  azi  în  casa  ta  trebuie  să  rămân.   

  
Februarie 10, 2013  
        Duminica a XVI  a  după  Rusalii  (Pilda  Talanților) 
                                                 Ev: Matei 25  14-30 
 

Era  un  om  care  plecând  departe   și-a   chemat   slugile   și   le-a  dat  pe  mână  avușia   sa.  Unuia   i-a dat cinci 
talanți,  altuia  doi,  altuia  unul,  fiecăruia  după  puterea  lui  și  a  plecat.  După  multă  vreme,  s-a  întors  stăpînul  acelor  
slugi  și  a  făcut  socoteală  cu  ele.   

Și apropiindu-se  cel  care  a  luat  cinci  talanți,  a  luat  alți  cinci  talanți  zicând:  Doamne,  iată  cinci  talanți  mi-
ai  dat,  iată  alți  cinci  am  câștigat  cu  ei.   

Zis-a  lui  stăpânul:  Bine  slugă  bună  și  credincioasă,  peste  puține  ai   fost  pusă,  peste  multe  te  voi  pune; 
intră întru  bucuria  domnului  tău.   
 
Februarie 17, 2013  
        Duminica  a  XVII  a  după  Rusalii  (a  Cananeencii) 
                                                 Ev: Matei 15  21-28 
 Și  ieșind  Iisus  a  plecat  în  parțile Tirului  și  ale  Sidonului.  Și  iată  o  femeie  cananeiancă  din  acele  ținuturi  
ieșind  striga  zicând:Miluiește-mă,  Doamne,  Fiul  lui  David!  Fiica  mea  este  rău  chinuită  de  demon.  El  însă  nu  i-a 
răspuns  nici  un  cuvânt  și  apropiindu-se ucenicii Lui, Il rugau zicând: Slobozește-o,  că  strigă  în  urma  noastră. 

Iar El a zis:  nu  sunt  trimis  decât  către  oile  cele  pierdute  ale  lui  Israel.  
Iar ea venind, s-a închinat Lui zicând: Doamne,   ajută-mă! El   însă   i-a zis: Nu  este   bine   să   iei   pâinea  

copiilor  și  s-o dai câinilor. Dar ea a zis: Da,  Doamne,  dar  și  câinii  mănâncă  din  fărâmiturile  ce  cad  de  la  masa  
stăpânilor  lor.   

Atunci  răspunzând  Iisus  a  zis:  O,  femeie,  mare  este  credința  ta,  fie  ție  după  cum  voiești. Și  s-a  tămăduit  
fiica sa în ceasul acela. 

 
Februarie 24, 2013  
  Duminica  a  XXXIII  a  după  Rusalii  (Vameșul  și  Fariseul) 
                                                 Ev: Luca 18 10-14 

Doi oameni s-au suit la temple să  se  roage:  unul  fariseu  și  celălalt  vameș.  Fariseul,  stand  asa,  se  ruga  în  
sine: Dumnezeule,  Îți  mulțumesc  că  nu  sunt  ca  ceilalți  oameni,  răpitori,  nedrepți,  adultery  sau  ca  acest  vameș.  
Postesc  de  două  ori  pe  săptămână  și  dau  zeciuială  din  câștig.  

Iar   vameșul   deoparte   stând,   nu   voia   nici   ochii   să-și   ridice   către   cer,   ci-și   bătea   pieptul   și   zicea:  
Dumnezeule,  milostiv  fii  mie  păcătosului!   

Zic  vouă  că  acesta  s-a  coborât  mai  îndreptat  la  casa  sa  decât  acela,  fiindcă  oricine  se  înalță  pe  sine  se  va  
smeri,  iar  cel  ce  se  smerește,  se  va  înălța.   
                       
ANUNȚURI: 
 
CONCERT ALEXANDRU ANDRIES 
SAMBATA FEB 9, 2013 | ORA 1:30PM IN FAIR LAWN NJ  
ARTIST PRESTIGIOS, INTR-UN RECITAL SPECIAL 
VOCE, CHITARA SI PIAN, MUZICA FOLK-BLUES-ROCK 
INFORMATII & BILETE ONLINE LA WWW.CONECTII.RO  
SAU LA BISERICA CU CASH/CHECK SCRIS PE NUMELE ST JOHN OF WALLCHIA SI IN MEMO CONCERT 
ANDRIES. 
Concert organizat in NJ de Biserica Sf Ioan Valahul (St. John of Wallachia) si Conectii, website-ul Comunitatii Romane 
din New York. 
 

http://www.conectii.ro/

