
August 31, 2014: Duminica a XII-a dupa Rusalii 

(a tanarului bogat) 

Apostolul: I Cor. 15:1-11: 

 
Vă aduc aminte, fraţilor, Evanghelia pe care v-am binevestit-o, pe care aţi şi primit-o, întru care şi 
staţi, Căci v-am dat, întâi de toate, ceea ce şi eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele 
noastre după Scripturi; Şi că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, după Scripturi; Şi că S-a 
arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece; În urmă S-a arătat deodată la peste cinci sute de fraţi, 
dintre care cei mai mulţi trăiesc până astăzi, iar unii au şi adormit; După aceea S-a arătat lui 
Iacov, apoi tuturor apostolilor; Iar la urma tuturor, ca unui născut înainte de vreme, mi S-a arătat 
şi mie. Căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli, care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru 
că am prigonit Biserica lui Dumnezeu. 
Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt; şi harul Lui care este în mine n-a fost în zadar, ci 
m-am ostenit mai mult decât ei toţi. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine. Deci ori 
eu, ori aceia, aşa propovăduim şi voi aşa aţi crezut. 

 

Evanghelia: Matei 19:16-26: 

 

Şi, iată, venind un tânăr la El, I-a 
zis: Bunule Învăţător, ce bine să fac, ca să 
am viaţa veşnică? Iar El a zis: De ce-Mi zici 
bun? Nimeni nu este bun decât numai 
Unul Dumnezeu. Iar de vrei să intri în 
viaţă, păzeşte poruncile. El I-a zis: Care? 
Iar Iisus a zis: Să nu ucizi, să nu săvârşeşti 
adulter, să nu furi, să nu mărturiseşti 
strâmb; Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama 
ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi. Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-
am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai 
lipseşte? Iisus i-a zis: Dacă voieşti să fii 
desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o 

săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-Mi. Ci, auzind cuvântul 
acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii. Iar Iisus a zis ucenicilor Săi: 
Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăţia cerurilor. Şi iarăşi zic vouă că 
mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăţia 
lui Dumnezeu. Auzind, ucenicii s-au uimit foarte, zicând: Dar cine poate să se 
mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta e cu neputinţă, la 
Dumnezeu însă toate sunt cu putinţă. 



 Citirea evanghelica din aceasta duminica ne invata despre felul cum trebuie sa folosim 
bunurile materiale pe care le agonisim in aceasta lume. Daca le folosim intelegand ca suntem doar 
administratorii lor temporari si le impatim cu cei saraci, atunci ele devin un mijloc prin care ne 
agonisim comoară în cer. 

 Este important sa ne asiguram ca noi le controlam si nu ne pierdem discernamantul, 
lasandu-ne sa fim noi controlati de ele. 

 Tanarul bogat din evanghelia de astazi era obsedat cu averile sale in asa masura incat 
acestea devenisera dumnezeul lui personal, comitand astfel adulter spiritual: să nu săvârşeşti 
adulter. 

 Cand Domnul i-a oferit sansa sa se elibereze sis a foloseasca bogatiile sale ca o poarta de 
intrare in imparatia lui Dumnezeu, el a decis sa slujeasca mai departe dumnezeului sau: Dacă 
voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după 
aceea, vino şi urmează-Mi. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe 
avuţii. 

 Sa luam aminte la aceasta lectie! 

         Pr. George Bazgan 

 

 

Agapa Duminicală 
 

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

 

Popa Paul & Roxana 
Potlog Daniel & Ioana 

Luca-Damian Gabriel & Gabriela 
 

Mulțumim mult tuturor! 
 

 

 

 

 

 



 

NOUL AN DE ȘCOALĂ PAROHIALĂ 
 

Noul an pentru Școala Parohială începe la 14 septembrie, 2014. 
După Sf. Liturghie, va avea loc o slujbă specială  

pentru copii și profesoare. 
Suntem binecuvântați și recunoscători să avem profesoare cu  

înaltă calificare și cu dedicație pentru a oferi cel mai bun  
program de educație religioasă copiilor noștri. 

 

Facem un apel călduros părinților să-și aducă copiii în mod regulat la 
programul de Școală Duminicală! 

 

 

 

 

 

 

Serbarea Mustului 
 

Serbarea Mustului din anul acesta se va ține în data de 
4 octombrie, 2014, la Centrul Românesc. 

 

Acesta este un eveniment se strângere de fonduri  
pentru renovarea bucătăriei. 

 

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 Liviu Sasu la 780-489-5381 pentru bilete! 
 

Vă mulțumim pentru ajutor! 
 

 

 

 

 


