
 
Nov. 5, 2017: Duminica a XXII-a după Rusalii 

(Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr) 
 

 
Apostolul: Gal. 6:11-18: 
 

Vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea. Câţi vor să placă în trup, aceia vă 
silesc să vă tăiaţi împrejur, numai ca să nu fie prigoniţi pentru crucea lui Hristos. Căci nici ei 
singuri, cei ce se taie împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc să vă tăiaţi voi împrejur, ca să se laude 
ei în trupul vostru. Iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus 
Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume! Că în Hristos Iisus nici 
tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Şi câţi vor umbla după 
dreptarul acesta, - pace şi milă asupra lor şi asupra Israelului lui Dumnezeu! De acum înainte, 
nimeni să nu-mi mai facă supărare, căci eu port în trupul meu, semnele Domnului Iisus. Harul 
Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul vostru, fraţilor! Amin.  
 
Evanghelia: Luca 16:19-31: 
 

 
Era un om 

bogat care se îmbrăca 
în porfiră şi în vison, 
veselindu-se în toate 
zilele în chip strălucit. 
Iar un sărac, anume 
Lazăr, zăcea înaintea 
porţii lui, plin de bube, 
Poftind să se sature 
din cele ce cădeau de 

la masa bogatului; dar şi câinii venind, lingeau bubele lui. Şi a murit săracul şi a fost dus 
de către îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi a fost înmormântat. Şi în iad, 
ridicându-şi ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul 
lui. Şi el, strigând, a zis: Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude 
vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. 
Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune ale tale în viaţa ta, şi Lazăr, 
asemenea, pe cele rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti. Şi peste toate 
acestea, între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi 
să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi. Iar el a zis: Rogu-te, dar, părinte, să-l trimiţi 
în casa tatălui meu, Căci am cinci fraţi, să le spună lor acestea, ca să nu vină şi ei în acest 
loc de chin. Şi i-a zis Avraam: Au pe Moise şi pe prooroci; să asculte de ei. Iar el a zis: 
Nu, părinte Avraam, ci, dacă cineva dintre morţi se va duce la ei, se vor pocăi. Şi i-a zis 
Avraam: Dacă nu ascultă de Moise şi de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva 
dintre morţi.  

https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2014/10/bogatul_nemilostiv_si_saracul_lazar_bun.jpg?itok=RODtcJ9Y


Tema centrală a pericopelor evanghelice din duminicile lunii noiembrie (cu două 
excepții) este bogăția materială. 
 Acum, la începutul discuției noastre pe această temă, trebuie să avem în vedere faptul 
că bogăția în sine sau lipsa acesteea nu determină soarta cuiva în viața viitoare.  

Factorul determinant în ceea ce privește unde ne vom petrece veșnicia este felul în 
care achiziționăm și cum folosim bogăția materială sau cum ne comportăm în cazul că ne 
aflăm la capătul opus al acestui spectru. 
 În pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr, Domnul și Mântuitorul nostru 
accentuează cele afirmate mai sus, pe de o parte, și, pe de alta, ne oferă posibilitatea să 
aruncăm o privire în viața veșnică, anume, la cele două stări (condiții) care ne așteaptă: 
fericirea veșnică sau chinurile veșnice. 
 Prin folosirea bogăției materiale exclusiv pentru beneficiul său personal (”Era un om 
bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit”), bogatul 
a ignorat necesitățile semenilor săi, contribuind astfel la crearea prăpastiei de netrecut dintre 
el și ei (”între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare”), care-l va obseda întru veșnicie. 
 Vorbind despre veșnicie, pericopa evanghelică ne spune că după moarte va urma 
judecata particulară, pe baza căreia fiecare își va primi răsplata: fericirea veșnică în rai (sânul 
lui Avraam), sau chinurile veșnice (în chinuri). 
 Un alt lucru vrednic da menționat este faptul că după moarte sufletul are capacitatea 
să cunoască (recunoască) pe alți oameni: ”Și în iad, ridicându-şi ochii, fiind în chinuri, el a 
văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui.” 
 Mesajul general al citirii evanghelice este că aici și acum, în această viață, trebuie să 
achiziționăm faptele bune de milostenie, compasiune și dragoste creștinească pentru a 
petrece veșnicia în rai (sânul lui Avraam) și nu în locul de chinuri (iad). 
 
       Pr. George Bazgan 
 

 
Copiii de Altar: 

 
Alexander Ștefănescu 

Alexandru Mustea 
 

 
 

Agapa Duminicală 
 

În contextul pomenirii universale a celor adormiți,  
(Sâmbăta Moșilor), la Agapa Duminicală 

vom avea participare generală. 
 

Mulțumim tuturor! 
 



 
 
 

Masă pentru voluntari 
 

Pe 4 noiembrie, 2017, parohia noastră va oferi o masă  
în cinstea tuturor celor care au depus muncă voluntară  

pentru biserică în cursul anului. 
 

Masa va fi servită la orele 19:00 fix. 
 

Veniți cu familia! 
 

 
 

 
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 ! 
 
 

 
Masă de Perogy 

 
O masă de Perogy va fi organizată de  

Societatea Doamnelor, la Centrul Românesc, 
în data de 10 noiembrie, 2017, între orele 16:30 - 19:30. 

 
 



 
Daylight saving time 

 
Daylight saving time se termină weekend-ul acesta.  

Sâmbătă noaptea, dați ceasul înapoi cu o oră. 
 

 
 

 
Ședința Protopopiatului Canadei de Vest 

 
Ședința Protopopiatului Canadei de Vest va avea loc în zilele de 3-4 

noiembrie la biserica noastră. 
Fiecare parohie este reprezentată de către: preot, cântăreț, președinții 

Consiliului Parohial și al Societății Doamnelor, profesoarele de la 
Școala Duminicală, reprezentantul ROYA și cei doi delegați 

aleși la Adunarea Generală Anuală. 
 

La conferințele tematice pot participa și membrii parohiei. 
 

Apăsați aici pentru a vedea AGENDA și programul. 
 
 

 

Șansa de a fi ctitori de biserică 
 

Mica comunitate a parohiei surori St. Matthew din Ottawa, apelează la toți 
românii ortodocși să-i ajute să oficieze prima Liturghie înainte de Crăciun 
în noua lor biserică, prin contribuția personală (de familie) de $1,350.  
Este nevoie de 100 de familii care să doneze această sumă pentru a putea 
împrumuta noi fonduri da la bănci. Donatorii vor fi înscriși în Cartea 
Ctitorilor și vor fi pomeniți la toate slujbele. 

Pentru a vedea construirea bisericii în 3 minute, apăsați aici: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a6ReXYKpVRE 
Faceți cecurile plătibile pentru Saint Matthew Romanian Church și 

aduceți-le la biserică în următoarele 2 săptămâni sau trimiteți-le la adresa: 
 

Saint Matthew Romanian Orthodox Church, 19 Cordova St. Ottawa, ON, K2G 1M9. 
 

DUMNEZEU SĂ VĂ AJUTE! 
 

http://www.bisericaedmonton.org/ro/files/2012/11/2017-AGENDA-Protopopiatul-de-Vest.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=a6ReXYKpVRE


 
REVELION 2018 

 
Doriți să petreceți Revelionul 2018 la Centrul Românesc,  

într-o atmosferă tradițional românească? 
Contactați pe Mariana Diaconu: 780-473-6711 sau 

 780-660-4748 (texting only) pentru bilete ($100/adulți  
și $20/copii 7-14 ani) și alte detalii! 

 
Numărul de locuri este limitat la 130. 

 
 
 
 

 


