
 

Februarie 3, 2013: Duminica a 32-a după Rusalii 
(Duminica lui Zaheu) 

 

 

Apostolul: I Tim. 4:9-15: 
 

"Vrednic de credinţă este acest cuvânt şi vrednic de toată primirea, Fiindcă pentru 

aceasta ne şi ostenim şi suntem ocărâţi şi ne luptăm, căci ne-am pus nădejdea în Dumnezeul 

cel viu, Care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al credincioşilor. Acestea să le 

porunceşti şi să-i înveţi. Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă-te pildă credincioşilor 

cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia Până voi veni eu, ia 

aminte la citit, la îndemnat, la învăţătură Nu fi nepăsător faţă de harul care tine, care ţi s-a dat 

prin proorocie, cu punerea mâinilor mai-marilor preoţilor. Cugetă la acestea, ţine-te de 

acestea, ca propăşirea ta să fie vădită tuturor." 

 

Evanghelia: Luca 19:1-10: 
 

"Şi intrând, trecea prin Ierihon. Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-

marele vameşilor şi era bogat. Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru 

că era mic de statură. Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe 

acolo avea să treacă. Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, 

coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân Şi a coborât degrabă şi L-a primit, 

bucurându-se. Şi văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. 

Iar o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Şi a zis către el 

Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul 

Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut." 

 

 Duminica trecută am văzut cum Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a ascultat rugăciunea 

orbului, s-a oprit şi a iniţiat dialogul cu el, întrebându-l cum poate să-l ajute. 

 Pericopa evanghelică din această duminică ne învaţă că acelaşi Fiu al lui 

Dumnezeu ştie cele mai intime gânduri ale oamenilor. Sus, în sicomor, Zaheu aştepta în 

linişte să-şi satisfacă curiozitatea: "căuta să vadă cine este Iisus." 

 Cred că ceva mult mai important decât curiozitatea l-a determinat pe omul acesta 

bogat să se urce într-un copac. Trebuie să fi fost ceva mult mai adânc: dorinţa lui de a se 

elibera de vina şi remuşcarea care-i nelinişteau conştiinţa. Cel puţin o parte din bogăţia 

lui trebuie să fi fost dobândită prin fraudă şi nedreptate. Acesta trebuie să fi fost 

obstacolul spiritual care-l ţinea departe de Mântuitorul, obstacol care era mult mai greu 

de depăşit decât impedimentul său fizic, faptul "că era mic de statură." 

Precum în cazul orbului, Zaheu înţelege importanţa momentului, a prezenţei 

Domnului şi pocăinţa lui sinceră şi dorinţa adâncă de restaurare completă sunt răsplătite 

de Dumnezeu: "Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam. 

Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut." 
 

Fie ca şi noi toţi să primim bucuria mântuirii! 
 

Pr. George Bazgan 



 
 
 

 

Valentine's Masă şi Dans 
Fundraising event 

 

În seara de 9 februarie, 2013, la Centrul Românesc,  
va avea loc o seară de dans. 

Masa se va servi la orele 19:00. 
Pentru bilete (30/adulţi şi 10/copii, 7-14), 
sunaţi la Viorel Ciocan la 780-484-7420. 

Acesta este primul eveniment din anul acesta  
de strângere de fonduri pentru renovarea bucătăriei. 
Veniţi şi petreceţi o seară memorabilă cu noi! 

 

 

 

 

 

 

SPECTACOL LA CENTRUL ROMÂNESC, EDMONTON 
 

FEBRUARIE 23, ORELE 19:00 
 

GENIALII: 
 

MARIA DRAGOMIROIU  *  NICU PALERU 
 

MIRABELA DAUER  *  IONICĂ ARDELEAN 
 

RAOUL 
 

Bilete la 780-236-4452 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ 
 

Adunarea Generală Anuală este programată pentru 
duminică, 24 februarie, 2013, după Sf. Liturghie. 

Pe Agendă: rapoarte financiare şi de la alte comitete,  
alegerea noului Consiliu Parohial pentru următorii doi ani. 

Cei cu membria la zi vor avea drept de vot. 
Toţi sunt invitaţi! 

Ne vedem pe 24 februarie, 2013! 
 

 

 

 

 

 

Renovarea BucRenovarea BucRenovarea BucRenovarea Bucăttttărieirieirieiriei    
 

Bucătăria Centrului Românesc are nevoie urgentă de extindere şi 
renovare! În toamna lui 2012 am început o campanie de  

strângere de fonduri pentru acest proiect important.  
Ultimul deviz a ajuns la suma de $80.000. 

Facem apel tuturor membrilor, susţinătorilor  
şi prietenilor noştrisă doneze în mod generos pentru  

acest proiect major şi să sprijine evenimentele  
de strângere de fonduri! 

Toţi donatorii vor primi chitanţe de scutire de taxe 
şi cordialele noastre mulţumiri. 

Vă mulţumim şi Dumnezeu să vă binecuvinteze! 
 

 

 

 

 


