
 
Nov. 18, 2018: Duminica a XXVI-a după Rusalii 

(A bogatului căruia i-a rodit țarina) 
 

 
Apostolul: Efeseni 5:8-19: 
 

Altădată eraţi întuneric, iar acum sunteţi lumină întru Domnul; umblaţi ca fii ai luminii! 
Pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate şi adevăr. Încercând ce este bineplăcut 
Domnului. Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă, 
osândiţi-le pe faţă. Căci cele ce se fac întru ascuns de ei, ruşine este a le şi grăi. Iar tot ce 
este pe faţă, se descoperă prin lumină, Căci tot ceea ce este descoperit, lumină este. Pentru 
aceea zice: "Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos". Deci 
luaţi seama cu grijă, cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi, răscumpărând 
vremea, căci zilele rele sunt. Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci înţelegeţi care este voia 
Domnului. Şi nu vă îmbătaţi de vin, în care este pierzare, ci vă umpleţi de Duhul. Vorbiţi 
între voi în psalmi şi în laude şi în cântări duhovniceşti, lăudând şi cântând Domnului, în 
inimile voastre.  
 
Evanghelia: Luca 12:16-21: 

 
 

Şi le-a spus lor această 
pildă, zicând: Unui om bogat i-
a rodit din belşug ţarina. Şi el 
cugeta în sine, zicând: Ce voi 
face, că n-am unde să adun 
roadele mele? Şi a zis: Aceasta 
voi face: Voi strica jitniţele mele 
şi mai mari le voi zidi şi voi 
strânge acolo tot grâul şi 
bunătăţile mele; Şi voi zice 
sufletului meu: Suflete, ai 
multe bunătăţi strânse pentru 
mulţi ani; odihneşte-te, 

mănâncă, bea, veseleşte-te. Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la 
tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori 
sieşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu.  
 
 Pericopa evanghelică din această duminică este o lecție perfectă pentru a 
înțelege cât de dăunătoare poate fi bogăția materială pentru unii oameni. Întrucât 
hambarele vechi ale bogatului acestuia erau încă pline cu roadele din recolta 



anului precedent (Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele?), este evindent că 
nu se gândise niciodată să împartă, nici măcar cele de prisos, celor săraci. Ar fi 
fost mult mai eficient și mai benefic pentru el și pentru semenii săi dacă ar fi 
hotărât să împartă roadele vechi și, astfel, să folosească hambarele vechi pentru 
depozitarea roadelor noi. 
 Dorința constantă de a acapara bogăție se poate transforma foarte ușor în 
obsesie și neliniște. Când se întâmplă aceasta, omul își pierde discernământul și 
simțul valorilor adevărate ale vieții. Omul devine confuz, incapabil să vadă 
nevoile altora; Concentrarea/obsesia lui este îndreptată doar către sine însuși: „Și 
voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, 
mănâncă, bea, veseleşte-te.” 
 
 Motivul pentru care Părinții Bisericii au rânduit ca în aceste duminici din 
noiembrie să fie citite pericope evanghelice cu aceeași temă, bogăția materială, 
este pentru ca să ne pregătim să-L întâmpinăm, la sfârșitul postului Crăciunului, 
pe Mesia, Fiul cel unul născut al lui Dumnezeu Tatăl, care vine în smerenie și 
sărăcie desăvârșită, ca toți ”cei ce au urechi de auzit să audă,” să primescă mesajul 
Său și să ia aminte la îndemnul Său de a se ”îmbogăți în Dumnezeu.” 
 
       Pr. George Bazgan 
 
 
 
 

 

Agapa Duminicală 
 

Pentru această duminică, următoarele familii  
sunt programate pentru Agapa Duminicală: 

 

Popa Paul și Roxana 
Potlog Daniel și Ioana 

Luca-Dămian Gabriel și Gabriela 
 

Mulțumim mult tuturor! 
 
 
 
 
 



 

 

Copiii de Altar: 
 

Alexander Ștefănescu 
Alexandru Mustea 

 

 
 
 

 
Slujbe Speciale în Postul Crăciunului 

 

În perioada postului Crăciunului, vom avea: 
Educație Religioasă, vinerea la 7:00PM 

Vecernia în fiecare sâmbătă, la orele 5:00PM. 
 

După Vecernie va urma Spovedania pentru cei care  
vor să se pregătească pentru Sf. Împărtășanie. 

 
 
 
 
 

 

REVELION 2019 
 

Doriți să petreceți Revelionul 2019 la Centrul Românesc  
într-o atmosferă tradițional românească? 

Contactați pe Mariana Diaconu: 780-473-6711 sau 
 780-660-4748 (texting only) pentru bilete ($110/adulți  

și $20/copii 7-14 ani) și alte detalii! 
 

Numărul de locuri este limitat la 130. 
 
 
 



 

 

Proiectul ”Vitralii” 
 

În pregătire pentru Hramul bisericii din 26 mai, 2019, când 
biserica noastră va fi ridicată la rangul de ”CATEDRALĂ,” 

geamurile bisericii vor fi înlocuite cu vitralii, executate în 
România. Fiecare geam are două icoane/secțiuni (sus și jos)  

și fiecare icoană costă $2,500. 
Cei interesați să sponsorizeze o icoană, sunt rugați să vorbească 
cu Părintele George până la 18 noiembrie. Donații mai mici sunt 

de asemenea acceptate și apreciate. 
 

Vă mulțumim pentru sprijin! 
 

 
 
 

MEMBRIA / ANGAJAMENTELE FINANCIARE 
 

 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 restul anului în curs. 

 
Vă rugăm, totodată, să vă înnoiți angajamentele financiare 

anuale și să fiți cât mai generoși! 
 

VĂ MULȚUMIM MULT ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


