
 
Aprilie 5, 2020: DUMINICA A V-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 dat în mâna 
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 viața 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 chiar 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 ceilalți, 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 jertfelnică dăruire și iubire: Că 
şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea viața răscumpărare 
pentru mulţi. 
 

 Fie ca Domnul cel bun și iubitor să ne dăruiască duhul smereniei, al înțelegerii și al 
jertfelniciei! 
 

       Pr. George Bazgan 
 

 
Copiii de Altar pentru această duminică: 

 
Arkin Gabriel Corbu 

 

 

 
SLUJBELE SPECIALE DIN POSTUL MARE: 

 
 

Sâmbăta la 5:00 PM: VECERNIA, cu participarea (în special) celor 
care vor să se mărturisească. 

 

 



 

 

ANUNȚ SPECIAL 
 

 Datorită pandemiei cauzată de coronavirus și, în conformitate cu 
îndrumările Ierarhilor noștri, aducem la cunoștința membrilor noștri 
următoarele: 
 

 1. Sf. Liturghie duminicală nu mai are un caracter public (pentru o 
perioadă nedeterminată). La Sf. Liturghie vor participa doar slujitorii Sf. 
Altar, cântărețul și cei care ajută la bunul mers al serviciului divin. 
 

 2. Agapele duminicale sunt suspendate în mod nedeterminat. 
 

 3. Clasele de Școala Duminicală se suspendă. 
 

4. Celelalte servicii din timpul săptămânii se suspendă, cu excepția 
Vecerniei de sâmbătă seara (ora 5:00), special pentru cei care se spovedesc. 
 

 5. Vă rugăm, totodată, să respectați recomandările experților din 
domeniul sanitar, precum: stați acasă dacă nu vă simțiți bine, spălați-vă 
mâinile, păstrați distanța dintre persoane, etc. 
 

 Nu uitați să citiți Buletinul electronic săptămânal, care este trimis joi 
seara la orele 18:00, pentru detalii și anunțuri de ultima oră. 
 

Cerem scuze pentru inconveniență și vă mulțumim pentru înțelegere! 
 

Fie ca Bunul Dumnezeu să ne țină pe toți sănătoși! 
 

 
 

MEMBRIA 
 

 Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii 
parohiei noastre să-și plătească membria până la Paști. 

În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea 
răspunderilor financiare pentru perioada de vară și pentru restul anului. 

În contextul situației actuale, cu numărul restrâns de participanți la Sf. 
Liturghie, vă rugăm să plătiți membria și donațiile on line. 

 

VĂ MULȚUMIM MULT! 
 



 

 
IUBEȘTE-ȚI  APROAPELE! 

 
 În aceste zile de încercare, ne așteptăm ca unele familii (persoane) din 
comunitatea noastră să aibă un nivel mai sporit de greutăți în ceea ce privește 
plata chiriei, asigurarea hranei, etc. 

Pentru a le veni în ajutor, anunțăm înființarea unui Fond Umanitar, 
numit ”IUBEȘTE-ȚI APROAPELE.” 

Părintele George contribuie cu suma de $500 pe lună la acest fond până 
când situația actuală se rezolvă. 
 Cei care doresc să participe, cu orice sumă, sunt rugați să o contacteze pe 
Dna Corina Sasu (780 - 200 - 1171) pentru detalii privind tranzacția financiară. 
 

Mulțumim și Domnul să vă binecuvinteze! 
 
 

 

Albumul Familial (Church Directory) este gata 
 

 Albumul de familie (Church Directory) este acum disponibil pentru a fi 
ridicat. Cei care au venit la Sală pentru fotografie, sau au trimis fotografia lor 
(pentru $15), vor primi un album. Nu-i nici o grabă ca să-l ridicați. 

În condițiile actuale neobișnuite, când participarea la biserică este mult 
limitată, este bine să-l contactați pe Părintele George (780-473-0029) pentru a 
vă ridica Albumul. 
 Ne cerem scuze pentru întârziere și vă mulțumim pentru răbdare și 
sprijin la acest proiect! 
 

Să aveți o primăvară plăcută, cu sănătate! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Rugăciune pentru încetarea epidemiei 
 

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta 
de grijă cea înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, 
primește pocăința noastră pentru păcate, oprește această boală molipsitoare, 
precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David.  

Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește 
însănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca 
să Te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește 
de orice boală. 

Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei 
care, cu iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor 
sau în spitale.  

Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim 
viața și sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi 
umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în 
ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele.  

Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție 
slavă înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii 
vecilor. AMIN! 
 

 


