
Sept. 6, 2015: Duminica a XIV-a după Rusalii 
(Pilda nunții fiului de Împărat) 

 

Apostolul: II Cor. 1:21-24;2:1-4:: 

Și Cel ce ne întărește împreună cu voi, în Hristos, si care ne-a uns, este Dumnezeu. El ne-a și 
pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Iau pe Dumnezeu martor față de sufletul meu, ca n-am 
mai venit până acum la Corint tocmai ca sa vă cruț. Nu doar că am avea stăpânire peste credința 
voastră, dar vrem să lucrăm și noi împreună la bucuria voastră; căci stați tari în credință. Am hotărât, 
dar, în mine, să nu mă întorc la voi cu întristare. Căci, dacă vă întristez, de la cine să mă aștept la 
bucurie, dacă nu de la cel întristat de mine? Și v-am scris cum v-am scris, ca, la venirea mea, să n-am 
întristare din partea celor ce trebuiau să-mi facă bucurie; și sunt încredințat, cu privire la voi toți, că 
bucuria mea este bucuria voastră a tuturor. V-am scris cu multă mâhnire și strângere de inimă, cu 
ochii scăldați în lacrimi, nu ca să vă întristați, ci ca să vedeți dragostea nespus de mare pe care o am 
față de voi.  
 

Evanghelia: Matei 22:2-14: 
 

 

Şi, răspunzând, Iisus a vorbit 
iarăşi în pilde, zicându-le: Împărăţia 
cerurilor asemănatu-s-a omului 
împărat care a făcut nuntă fiului său. 
Şi a trimis pe slugile sale ca să cheme 
pe cei poftiţi la nuntă, dar ei n-au voit 
să vină. Iarăşi a trimis alte slugi, 
zicând: Spuneţi celor chemaţi: Iată, 
am pregătit ospăţul meu; juncii mei şi 
cele îngrăşate s-au junghiat şi toate 

sunt gata. Veniţi la nuntă. Dar ei, fără să ţină seama, s-au dus: unul la ţarina sa, altul la neguţătoria 
lui; Iar ceilalţi, punând mâna pe slugile lui, le-au batjocorit şi le-au ucis. Şi auzind împăratul de 
acestea, s-a umplut de mânie, şi trimiţând oştile sale, a nimicit pe ucigaşii aceia şi cetăţii lor i-au dat 
foc. Apoi a zis către slugile sale: Nunta este gata, dar cei poftiţi n-au fost vrednici. Mergeţi deci la 
răspântiile drumurilor şi pe câţi veţi găsi, chemaţi-i la nuntă. Şi ieşind slugile acelea la drumuri, au 
adunat pe toţi câţi i-au găsit, şi răi şi buni, şi s-a umplut casa nunţii cu oaspeţi. Iar intrând împăratul 
ca să privească pe oaspeţi, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă, Şi i-a zis: 
Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor: 
Legaţi-l de picioare şi de mâini şi aruncaţi-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi 
scrâşnirea dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi. 

 
 



 Aceasta este încă o pildă în care Domnul Iisus Hristos arată universalitatea Împărăției lui 
Dumnezeu. După cum am văzut în pericopa evanghelică din duminica trecută, unde cei dintâi 
lucrători ai viei au eșuat să-și onoreze răspunderea încredițată și, în consecință, via a fost luată de 
la ei și dată altor lucrători, și aici, cei care fuseseră chemați mai întâi la nuntă s-au dovedid 
nevrednici de încrederea stăpânului lor.  
 Cei de la răspântii reprezintă pe neamurile care au primit mesajul evanghelic și, prin 
Botez, Mirungere, Sf. Euharistie, pocăință și fapte bune (haina de nuntă), s-au făcut vrednici de 
participarea la Ospățul Nunții (Împărăția lui Dumnezeu). 
 

 Fie ca milostivul Dumnezeu să ne arate și pe noi vrednici de veșnica Sa Împărăție! 
 

         Pr. George Bazgan 
 
 

 

Agapa Duminicală 
 

Dumnica aceasta nu va fi Sf. Liturghie și nici 
Agapa Duminicală. 

Acatistul va fi citit de către părintele Diacon la orele 10:00. 
 

 
 

 

NOUL AN DE ȘCOALĂ PAROHIALĂ 
 

Noul an pentru Școala Parohială începe la 13 septembrie, 2015. 
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 
26 septembrie, 2015, 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 Claudiu Nanu la 780-914-4723 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! 

 
 
 
 
 
 



 

DAN PURIC LA EDMONTON 
 

Maestrul Dan Puric va susține spectacolul ”Suflet Românesc” 
 în ziua de sâmbătă, 12 septembrie, la orele 19:00,  

la Citadel Theatre (9828 – 101 A Ave). 
 

Biletele: $25.00/adulți și $15.00/copii (6-16). 
 

Informații la Andra Bob (780- 904-0390). 
 

 

 


