
 
Nov. 24, 2019: Duminica a XXX-a după Rusalii 

(a dregătorului bogat - păzirea poruncilor) 
 

 
Apostolul: Coloseni 3:12-16: 
 

Îmbrăcaţi-vă, dar, ca aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, cu milostivirile îndurării, 
cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă-răbdare, Îngăduindu-vă unii pe alţii şi 
iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; după cum şi Hristos v-a iertat 
vouă, aşa să iertaţi şi voi. Iar peste toate acestea, îmbrăcaţi-vă întru dragoste, care este legătura 
desăvârşirii. Şi pacea lui Hristos, întru care aţi fost chemaţi, ca să fiţi un singur trup, să 
stăpânească în inimile voastre; şi fiţi mulţumitori. Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi 
cu bogăţie. Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi, cu toată înţelepciunea. Cântaţi în inimile voastre 
lui Dumnezeu, mulţumindu-I, în psalmi, în laude şi în cântări duhovniceşti.  
 
Evanghelia: Luca 18:18-27: 
 

 
Şi L-a întrebat un 

dregător, zicând: Bunule 
Învăţător, ce să fac ca să 
moştenesc viaţa de veci? Iar 
Iisus i-a zis: Pentru ce Mă 
numeşti bun? Nimeni nu este 
bun, decât unul Dumnezeu. Ştii 
poruncile: Să nu săvârşeşti 
adulter, să nu ucizi, să nu furi, 
să nu mărturiseşti strâmb, 
cinsteşte pe tatăl tău şi pe 
mama ta. Iar el a zis: Toate 
acestea le-am păzit din 
tinereţile mele. Auzind Iisus i-a 

zis: Încă una îţi lipseşte: Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri; 
şi vino de urmează Mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. Şi văzându-l 
întristat, Iisus a zis: Cât de greu vor intra cei ce au averi în împărăţia lui Dumnezeu! Că mai 
lesne este a trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăţia lui Dumnezeu. 
Zis-au cei ce ascultau: Şi cine poate să se mântuiască? Iar El a zis: Cele ce sunt cu neputinţă 
la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu.  
 
 Ultima duminică din noiembrie încheie seria de pericope evanghelice cu aceeași temă: 
bogăția materială. Acum două săptămâni, Domnul Iisus a fost întâmpinat de către un învățător al 
legii, care a venit să-l ispitească, zicând: ”Învățătorule, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața 



veșnică?” Dialogul a culminat cu momentul când Mântuitorul a rostit frumoasa pildă a 
Samatineanului milostiv. 
 În această duminică, Mântuitorul este întâmpinat (abordat) de un ”dregător,” care i-a pus 
aceeași întrebare: ”Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?” Dacă comparăm 
cele două răspunsuri, date la aceeași întrebare, suntem înclinați să credem că aceeași întrebare are 
două răspunsuri diferite: ”Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot 
sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi” 
(Luca 10:27), de acum două săptămâni, și ”Să nu săvârşeşti adulter, să nu ucizi, să nu furi, să 
nu mărturiseşti strâmb, cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta,”  din citirea avanghelică a acestei 
duminici. 
 Acum, întrebarea este: care din aceste răspunsuri este cel corect? De fapt, amândouă sunt. 
Ele sunt aparent diferite pentru că au fost date la două persoane diferite, cu diferite mentalități și 
înțelegere a Legii. În timp ce primul a venit ca să-l ispitească pe Domnul și i s-a spus că nu-L poate 
iubi pe Dumnezeu dacă nu iubește pe aproapele său ca pe sine însuși, ceea ce înseamnă să aibă 
milă față de el și să-i pese de situația/condiția lui, al doilea a venit ca un împlinitor al Legii (așa 
credea el), numai ca să afle că era, de fapt, în violare flagrantă a celei dintâi porunci: ”Să iubeşti 
pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta...” Când i s-a spus ce pași trebuie să facă pentru a 
”moșteni viața veșnică:” ”Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri; 
şi vino de urmează Mie,” el și-a arătat adevăratul devotament, în ceea ce privește dumnezeul 
căruia îi slujea și căruia îi era credincios: ”Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte 
bogat.” El nu putea (nu voia) să se despartă de bogăție, care devenise dumnezeul lui. Îl înlocuise 
pe adevăratul Dumnezeu cu dumnezeul lui personal, -averile materiale,- trădând, astfel, pe 
Dumnezeul cel adevărat și comițând adulter spiritual. 
 
 Așadar, să luăm aminte la mesajul acestor pericope evanghelice și să ne deschidem mintea 
și inima, răapunzând cu milă și dragoste creștinească nevoilor semenilor noștri și urmând exemplul 
lui Dumnezeu Tatăl, care trimite în lume pe Fiul Său cel unul născut, în smerenie și sărăcie deplină, 
pentru ca să înalțe și să îmbogățească neamul omenesc! 
 

       Pr. George Bazgan 

 
 

Agapa Duminicală 
 

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

 

Mocanu Vasile și Ștefana 
Diaconu Constantin și Mariana 

Almășanu Marius și Grațiela 
 

Mulțumim mult tuturor! 
 



 
 

 
Copiii de Altar: 

 

Gavriș Arsenie 
Mustea Alexandru 

 
 
 
 

 
Slujbe Speciale în Postul Crăciunului 

 

În perioada postului Crăciunului, vom avea: 
Acatistul Maicii Domnului, vinerea la 7:00PM 
Vecernia în fiecare sâmbătă, la orele 5:00PM. 

 

După Vecernie va urma Spovedania pentru cei care  
vor să se pregătească pentru Sf. Împărtășanie. 

 
 
 

 
REVELION 2020 

 

Doriți să petreceți Revelionul 2020 la Centrul Românesc,  
într-o atmosferă tradițional românească? 

Contactați pe dna. Mariana Diaconu: 780-473-6711 sau 
 780-660-4748 (texting only) pentru bilete ($120/adulți  

și $15/copii 7-14 ani) și alte detalii! 
 

Numărul de locuri este limitat. 
 

No refunds după 8 decembrie. 
 



 
 

 
COZONACI PENTRU CRĂCIUN 

 

Cei care sunt interesați să cumpere cozonaci pentru Crăciun, 
sunt rugați să sune la Psa. Maria (780-473-0029) 

 pentru comandă, până la 15 decembrie!  
 

 
 

 
 
 

 
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 ! 
 
 
  



 


