
 

Aprilie 21, 2013: DUMINICA A IV-A DIN POST 
(A Sf. Maria Egipteanca) 

 

 
Apostolul: Evrei 9:11-14: 
 

Iar Hristos, venind Arhiereu al bunătăţilor celor viitoare, a trecut prin cortul cel mai 
mare şi mai desăvârşit, nu făcut de mână, adică nu din zidirea aceasta; El a intrat o dată 
pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, şi 
a dobândit o veşnică răscumpărare. Căci dacă sângele ţapilor şi al taurilor şi cenuşa junincii, 
stropind pe cei spurcaţi, îi sfinţeşte spre curăţirea trupului,Cu cât mai mult sângele lui Hristos, 
Care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus lui Dumnezeu pe Sine, jertfă fără de prihană, va curăţi 
cugetul vostru de faptele cele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu. 
 
Evanghelia: Marcu 10:32-45: 
 

Şi erau pe drum, suindu-se la Ierusalim, iar Iisus mergea înaintea lor. Şi ei erau uimiţi 
şi cei ce mergeau după El se temeau. Şi luând la Sine, iarăşi, pe cei doisprezece, a început să le 
spună ce aveau să I se întâmple: Iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi predat 
arhiereilor şi cărturarilor; şi-L vor osândi la moarte şi-L vor da în mâna păgânilor. Şi-L vor 
batjocori şi-L vor scuipa şi-L vor biciui şi-L vor omorî, dar după trei zile va învia. Şi au venit la 
El Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I: Învăţătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de 
la Tine. Iar El le-a zis: Ce voiţi să vă fac? Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a 
dreapta Ta, şi altul de-a stânga Ta, întru slava Ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! 
Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu sau să vă botezaţi cu botezul cu care Mă botez Eu? 
Iar ei I-au zis: Putem. Şi Iisus le-a zis: Paharul pe care Eu îl beau îl veţi bea, şi cu botezul cu 
care Eu mă botez vă veţi boteza. Dar a şedea de-a dreapta Mea, sau de-a stânga Mea, nu este al 
Meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit. Şi auzind cei zece, au început a se mânia pe Iacov şi 
pe Ioan. Şi Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis: Ştiţi că cei ce se socotesc cârmuitori ai 
neamurilor domnesc peste ele şi cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie 
aşa, ci care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru. Şi care va vrea să fie întâi 
între voi, să fie tuturor slugă. Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să 
slujească şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi. 
 
 Duminica trecută, Mântuitorul a anunțat pentru prima dată, de la începutul 
Postului Mare, Patima Sa cea de bună voie și mântuitoare: Fiul Omului se va da în mâinile 
oamenilor şi-L vor ucide, iar după ce-L vor ucide, a treia zi va învia. 
Astăzi, cu o săptămână înainte de triumfala (și ultima) Sa intrare în Ierusalim, începe să 
fie mai detaliat privitor la ultimul capitol al misiunii Sale publice, pregătindu-i pe apostoli 
pentru evenimentele ce aveau să urmeze: Iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi 
predat arhiereilor şi cărturarilor; şi-L vor osândi la moarte şi-L vor da în mâna păgânilor. Şi-L 
vor batjocori şi-L vor scuipa şi-L vor biciui şi-L vor omorî, dar după trei zile va învia. 
 Precum vedeți, nu numai că le dă detalii precise despre Patima Sa, ci le vestește și 
vinderea Sa: Fiul Omului va fi predat arhiereilor şi cărturarilor. 



Apostolii încă mai sperau că Învățătorul lor va întemeia o împărăție lumească, de unde și 
cererea făcută de Iacob și Ioan pentru un loc de cinste în această împărăție: Dă-ne nouă să 
şedem unul de-a dreapta Ta, şi altul de-a stânga Ta, întru slava Ta. 
 Cererea lor cauzează încă o revelație, de data aceasta privitoare la felul în care 
acești doi ucenici (și chiar toți, cu excepția lui Ioan) își vor stârși zilele vieții lor: Paharul 
pe care Eu îl beau îl veţi bea, şi cu botezul cu care Eu mă botez vă veţi boteza. 
Nici chiar această revelație personală nu este înțeleasă de ucenici. Cearta care se naște 
între ei indică faptul că mintea lor era concentrată la lucrurile lumești și nu la smerenie și 
jertfa personală. Atunci, Hristos a început să le dea, într-un mod mai direct, o lecție de 
smerenie și dragoste jertfelnică, făcându-se pe Sine prototipul unui astfel de exemplu de 
dăruire și iubire: Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi 
dea sufletul răscumpărare pentru mulţi. 
 Fie ca Domnul cel bun și iubitor să ne dăruiască duhul smereniei, al înțelegerii și 
al jertfelniciei! 
       Pr. George Bazgan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SLUJBELE PENTRU POSTUL MARE: 

 
Vinerea la 7:00 PM: ACATISTUL MAICII DOMNULUI. 

 
Sâmbăta la 5:00 PM: VECERNIA. 
 
După fiecare din aceste slujbe va urma Spovedania. 
 
Duminica la 10:00 AM: SFÂNTA LITURGHIE. 

 
 
 
 
 
 



 

 
MASA DE PEȘTE 

 

La 28 aprilie 2013, în DUMINICA FLORIILOR, 
va avea loc tradiționala MASĂ DE PEȘTE,  

după Sf. Liturghie, în sala mare. 
Participarea este gratuită, însă, donațiile benevole  

sunt foarte mult apreciate. 
 

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG! 
 
 
 
 
 

 

MEMBRIA 
 

La Adunarea Generală Anuală, ținută la 24 februarie, 
2013, s-a hotărât ca membria să rămână neschimbată:  

$100/persoană ($200/cuplu). 
Apelăm la toți membrii și sprijinitorii noștri să plătească 

membria în primul trimestru (până la sfârșitul lui martie), 
pentru ca să putem executa proiectele propuse  

în sezonul cald și totodată să ajutăm Arhiepiscopia  
cu contribuția anuală. 

 

Nu uitați că $25 din fiecare membrie  
sunt trimiși la Arhiepiscopie. 

 
MULȚUMIM PENTRU SPRIJIN! 

 
 
 
 
 



PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SF.CONSTANTIN ȘI ELENA 

9005 – 132 Ave, Edmonton, Alberta 
65 DE ANI DE LA ÎNFIINȚARE 

 

1948                  2013 
 

26 MAI, 2013 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10:00: LITURGHIA ARHIEREASCĂ 
(P. S. IOAN CASIAN – Episcop Vicar) 

 
 

11:30: Parastasul pentru ctitorii parohiei 
1:00 PM: MASA FESTIVĂ ANIVERSARĂ 

 

Biletele: $50/adulți;  $15/copii (7-14) 
Contactați pe Viorel Ciocan: 780-994-2304 

 

VĂ   AȘTEPTĂM   CU   DRAG! 
 
 



 

 
 

Renovarea BucRenovarea BucRenovarea BucRenovarea Bucăttttărieirieirieiriei    
 

Bucătăria Centrului Românesc are nevoie urgentă de extindere şi 
renovare! În toamna lui 2012 am început o campanie de  

strângere de fonduri pentru acest proiect important.  
Ultimul deviz a ajuns la suma de $80.000. 

Facem apel tuturor membrilor, susţinătorilor  
şi prietenilor noştri să doneze în mod generos pentru  

acest proiect major şi să sprijine evenimentele  
de strângere de fonduri! 

Toţi donatorii vor primi chitanţe de scutire de taxe 
şi cordialele noastre mulţumiri. 

 
Vă mulţumim şi Dumnezeu să vă binecuvinteze! 

 
 

 
 
 
 


