
 

Sept. 3, 2017: Duminica a XIII-a după Rusalii 
(Pilda lucrătorilor celor răi) 

 

 

Apostolul: I Cor. 16:13-24: 

Privegheaţi, staţi tari în credinţă, îmbărbătaţi-vă, întăriţi-vă. Toate ale voastre cu dragoste să se 
facă. Vă îndemn însă, fraţilor, - ştiţi casa lui Ştefanas, că este pârga Ahaei şi că spre slujirea sfinţilor s-
au rânduit pe ei înşişi. Ca şi voi să vă supuneţi unora ca aceştia şi oricui lucrează şi se osteneşte împreună 
cu ei. Mă bucur de venirea lui Ştefanas, a lui Fortunat şi a lui Ahaic, pentru că aceştia au împlinit lipsa 
voastră. Şi au liniştit duhul meu şi al vostru. Cunoaşteţi bine deci pe unii ca aceştia. Vă îmbrăţişează 
Bisericile Asiei. Vă îmbrăţişează mult, în Domnul, Acvila şi Priscila, împreună cu Biserica din casa lor. 
Vă îmbrăţişează fraţii toţi. Îmbrăţişaţi-vă unii pe alţii cu sărutare sfântă. Salutarea cu mâna mea, Pavel. 
Cel ce nu iubeşte pe Domnul să fie anatema! Maran atha! (Domnul vine). Harul Domnului Iisus Hristos 
cu voi. Dragostea mea cu voi toţi, în Hristos Iisus! Amin. 

 

Evanghelia: Matei 21:33:44: 

Ascultaţi altă pildă: Era un om 
oarecare stăpân al casei sale, care a 
sădit vie. A împrejmuit-o cu gard, a 
săpat în ea teasc, a clădit un turn şi a 
dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus 
departe. Când a sosit timpul roadelor, 
a trimis pe slugile sale la lucrători, ca 
să-i ia roadele. Dar lucrătorii, punând 
mâna pe slugi, pe una au bătut-o, pe 
alta au omorât-o, iar pe alta au ucis-o 
cu pietre. Din nou a trimis alte slugi, 
mai multe decât cele dintâi, şi au făcut 

cu ele tot aşa. La urmă, a trimis la ei pe fiul său zicând: Se vor ruşina de fiul meu. Iar lucrătorii 
viei, văzând pe fiul, au zis între ei: Acesta este moştenitorul; veniţi să-l omorâm şi să avem noi 
moştenirea lui. Şi, punând mâna pe el, l-au scos afară din vie şi l-au ucis. Deci, când va veni 
stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns: Pe aceşti răi, cu rău îi va pierde, iar via 
o va da altor lucrători, care vor da roadele la timpul lor. Zis-a lor Iisus: Au n-aţi citit niciodată 
în Scripturi: "Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. 
De la Domnul a fost aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri"? De aceea vă spun că 
împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da neamului care va face roadele ei. Cine va 
cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va strivi. 



 

 Pericopa evanghelică din această duminică ne vorbește despre Dumnezeu, Creatorul 
întregii lumi (viei) și despre lucrători, întreg neamul omenesc căruia Dumnezeu i-a încredințat 
creația Sa. 
 Pilda aceasta poate fi explicată atât în contextul istoriei vechiului Testament, cât și în cel 
al Noului Testament. În vreme ce, în Vechiul Testament, gardul,  teascul, și turnul reprezintă 
Decalogul (cele Zece Porunci) și Templul, în Noul Testament ele reprezintă Legea cea Nouă și 
Biserica întemeiată de Hristos. 
 Lucrătorii în via Domnului sunt toți cei care, în virtutea Legii naturale, a Legii Vechiului 
Testament sau a Noului Testament, trebuie să lucreze în mod responsabil și serios pentru a agonisi 
roade suficiente pentru vremea secerișului. Timpul de agonisire a acestor roade este acum și aici, 
în această viață, iar vremea secerișului este judecata particulară și cea universală. 
 Dumnezeu, în iubirea Sa cea nemărginită față de neamul omenesc, cheamă și așteaptă pe 
fiecare să răspundă în mod pozitiv la această cinste de a lucra în via Sa. Așadar, cei care au 
batjocorit sau au ucis pe slujitorii lui Dumnezeu (proorocii vechiului Testament și chiar pe Fiul 
Stăpânului viei, Domnul nostru Iisus Hristos, precum și pe Apostoli și mii și zeci de mii de creștini) 
pentru a moșteni, în mod ilegal și violent, via, au nesocotit Piatra din capul unghiului, pe Hristos 
Însuși și au fost (vor fi) striviți. 
 

 Să mulțumim lui Dumnezeu pentru îngăduința pe care o are cu noi pentru ca fiind cinstiți 
și harnici lucrători în via Sa, să aducem roadele ostenelii noastre la vremea secerișului! 
 

        Pr. George Bazgan 
 
 

 

Copiii de Altar pentru această duminică: 
 

Matthew Cotfasa 
Arsenie Gavriș 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Agapa Duminicală 
 

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

 

Latiș Cătălin și Livia 
Tapoveți Dan și Diana 

Ionițescu Robert și Daniela 
 

Mulțumim mult tuturor! 
 
 

 
Sara este fetița pentru care am mai strâns bani înainte. Acum este speranță 
pentru un nou tratament care i-ar putea înbunătăți calitatea vieții. Vă rugăm 
să luați parte la acest important eveniment! În numele Sarei, MULȚUMESC! 
 

 
 

 



 
 

 

Serbarea Mustului 
 

Serbarea Mustului din anul acesta se va ține în data de 
30 septembrie, 2017, la Centrul Românesc. 

 

Acesta este un eveniment se strângere de fonduri. 
 

Adresăm o invitație călduroasă tuturor membrilor și 
sprijinitorilor noștri să participe la acest eveniment! 

 

Biletele sunt $50/adulți și $15/copii (7-14 ani). 
 

Contactați pe Luminița Ștefănescu la 780-424-2437 pentru bilete! 
 

Vă mulțumim pentru ajutor! 
 

 
 
 
 

 

MEMBRIA 
 
 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 MULȚUMIM MULT! 

 
 
 
 



 
 

Conferința tinerilor din Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi 
din 6-9 octombrie de la Fair Havens Ministries, Beaverton, Canada. 

 
 

 
Registration: 

rorthodoxyouth@gmail.com 
Arrival/Departure – transpor-
tation (from/to airport): 

Person in charge: 
1. Fr Vasile Aileni (primary 
contact): pr.vasileaileni@yahoo.ca 

Cell #: 1.647.400.59.10 
 
2. Tudor Stroescu (ROYA): 
Email: tudorstro@gmail.com  

Cell: 1.204.227.34.89 
 
1 Financial (registration) 

Person in charge: 
Fr Petre Busuioc, contact: 

Cell: 1.905.924.23.24 
Email: fbusuioc@gmail.com 

 

2 Checks to be filled/sent to 
until October 3rd to: 
 

a. ‘BISERICA SF. STEFAN 
CEL MARE 
b. Address: 261 Bloor St. E, 
Oshawa (Ontario) L1H 3M3 
c. Memo: ROYA RETREAT 
 
Fiecare parohie este așteptată 

să trimită cel puțin un 
reprezentant! 

 
 
 
 
 
 


