
 
Aprilie 12, 2020: INTRAREA DOMNULUI ÎN IERUSALIM 

(DUMINICA FLORIILOR) 
 

 
Apostolul: Filipeni 4:4-9: 
 

Bucuraţi-vă pururea întru Domnul. Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă. Îngăduinţa voastră să se facă 
ştiută tuturor oamenilor. Domnul este aproape. Nu vă împovăraţi cu nici o grijă. Ci întru toate, prin 
închinăciune şi prin rugă cu mulţumire, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu. Şi pacea lui 
Dumnezeu, care covârşeşte orice minte, să păzească inimile voastre şi cugetele voastre, întru Hristos 
Iisus. Mai departe, fraţilor, câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, 
câte sunt vrednice de iubit, câte sunt cu nume bun, orice virtute şi orice laudă, la acestea să vă fie gândul. 
Cele ce aţi învăţat şi aţi primit şi aţi auzit şi aţi văzut la mine, acestea să le faceţi, şi Dumnezeul păcii va 
fi cu voi. 
 
Evanghelia: Ioan 12:1-18: 
 

 
Deci, cu şase zile înainte de 

Paşti, Iisus a venit în Betania, unde 
era Lazăr, pe care îl înviase din morţi. 
Şi I-au făcut acolo cină şi Marta 
slujea. Iar Lazăr era unul dintre cei 
ce şedeau cu El la masă. Deci Maria, 
luând o litră cu mir de nard curat, de 
mare preţ, a uns picioarele lui Iisus şi 
le-a şters cu părul capului ei, iar casa 
s-a umplut de mirosul mirului. Iar 
Iuda Iscarioteanul, unul dintre 
ucenicii Lui, care avea să-L vândă, a 
zis: Pentru ce nu s-a vândut mirul 
acesta cu trei sute de dinari şi să-i fi 
dat săracilor? Dar el a zis aceasta, nu 

pentru că îi era grijă de săraci, ci pentru că era fur şi, având punga, lua din ce se punea în ea. 
A zis deci Iisus: Las-o, că pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat. Că pe săraci totdeauna îi aveţi 
cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna. Deci mulţime mare de iudei au aflat că este acolo şi 
au venit nu numai pentru Iisus, ci să vadă şi pe Lazăr pe care-l înviase din morţi. Şi s-au sfătuit 
arhiereii ca şi pe Lazăr să-l omoare. Căci, din cauza lui mulţi dintre iudei mergeau şi credeau 
în Iisus. A doua zi, mulţime multă, care venise la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, 
Au luat ramuri de finic şi au ieşit întru întâmpinarea Lui şi strigau: Osana! Binecuvântat este 
Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel! Şi Iisus, găsind un asin tânăr, a şezut 
pe el, precum este scris: "Nu te teme, fiica Sionului! Iată Împăratul tău vine, şezând pe mânzul 
asinei". Acestea nu le-au înţeles ucenicii Lui la început, dar când S-a preaslăvit Iisus, atunci 
şi-au adus aminte că acestea I le-au făcut Lui. Deci da mărturie mulţimea care era cu El, când 



l-a strigat pe Lazăr din mormânt şi l-a înviat din morţi. De aceea L-a şi întâmpinat mulţimea, 
pentru că auzise că El a făcut minunea aceasta. 
 

 Duminica a șasea a Postului Mare este numită și Duminica intrării Domnului în Ierusalim, 
sau Duminica Floriilor. Aceasta, evident, în amintirea intrării Domnului, pentru ultima dată, în 
cetatea lui David, Ierusalim. 
 După cum Însuși prevestise apostolilor Săi (așa cum am auzit din citirile evanghelice din 
ultimile două duminici), de data aceasta Iisus vine la Ierusalim pentru Patima Sa cea de bună voie 
și mântuitoare. Tocmai de aceea vine călare pe mânz de asină, pentru a arăta smerenia și ascultarea 
față de planul cel veșnic al lui Dumnezeu Tatăl de mântuire a lumii. 
 Cu o zi înainte, Sâmbătă, Iisus l-a înviat din morți pe Lazăr. Apoi, surorile lui Lazăr, Marta 
și Maria, au pregătit ospăț pentru Iisus și Lazăr, prietenul Său. În timpul cinei, Maria, luând o litră 
cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Iisus şi le-a şters cu părul capului ei, iar 
casa s-a umplut de mirosul mirului. Când Iuda Iscarioteanul și-a exprimat îngrijorarea pentru 
banii cheltuiți pe mirul de nard, Iisus a răspuns și a zis că acesta a fost un ritual profetic, în 
anticiparea îngropării Sale: Las-o, că pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat. 
 Vestea despre învierea lui Lazăr s-a răspândit repede în popor. Deci, auzind că Iisus vine 
la Ierusalim, o mare mulțime L-a întâmpinat cu ramuri de copaci, strigând: Osana! Binecuvântat 
este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel! 
 

 Să-l urmăm și noi pe Hristos, Mântuitorul nostru, pe drumul Golgotei, participând la 
Patima Sa și rugându-L să ne învrednicească să vedem Învierea Sa cea de a treia zi! 
 

         Pr. George Bazgan 
 

 

SLUJBELE SPECIALE DIN POSTUL MARE 
 

 

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

 
 

 
 

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! 
 

 



 

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 sessuspendă, 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 personae, 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! 
 

 
 

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! 
 

 



 

Mesaj de Sezon 
 

Iubiți Frați și Surori în Hristos, 
 
 Nădăjduim că sunteți bine sănătoși și că veștile de la cei dragi, de aproape sau de 
departe, continuă să fie bune! 
 Trăim zile de mare încercare din toate punctele de vedere: medical, economic, social, 
familial și, nu în ultimă instanță, spiritual-religios. Nu cred că este cineva care să nu fie de 
acord că aceste vremuri de îngrijorare pentru noi și pentru familiile noastre, nesiguranță, 
sporit stres și neliniște, vor intra în memoria acestei generații și în istoria întregii lumi. 
 Un lucru este clar din toată această situație: omul este o ființă fragilă.  
 

 După cum știți deja, această pandemie are un efect foarte negativ și asupra lăcașurilor 
de cult din toată lumea. Serviciile religioase merg înainte, dar lipsesc credincioșii care 
alcătuiesc Biserica cea vie, luptătoare și dinamică. Vă simt lipsa la fiecare și întristarea îmi 
umple inima când nu văd copiii cu lumânarea în mâinile lor nevinovate și cu pașii sfioși 
apropiindu-se de Sfântul Potir pentru împărtășirea cu Hristos. Tristețea se amplifică tot mai 
mult pe măsură ce ne apropiem de Luminatul Praznic al Învierii Domnului, Paștile, 
sărbătoarea bucuriei și biruinței Domnului Hristos asupra morții, păcatului și iadului. 
 

 Vă îndemn ca, în special acum, să nu uitați de cei care sunt în situații mult mai dificile 
și să fiți samarinenii milostivi, turnând untdelemn și vin, înmulțite cu rugăciunea, peste 
rănile și necazurile lor. 
 

 În același context, vă îndemn să nu uitați biserica noastră în care unii v-ați cununat 
și/sau v-ați botezat copiii. Biserica, după cum știți, nu beneficiază de nici un ajutor financiar 
de la nici un guvern sau organizație. Timpurile sunt grele, dar cheltuielile bisericii sunt 
aceleași ca înainte. Potrivit cuvintelor Sf. Apostol Pavel, ”Fiecare să dea cum socotește în 
inima sa, nu cu părere de rău sau din silă, căci Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu voie bună. Și 
Dumnezeu poate să înmulțească tot harul la voi, ca, având totdeauna toată îndestularea în toate, 
să prisosiți spre tot lucrul bun...” (II Corinteni 9:7-8). 

Membria și donațiile se pot trimite prin poștă, prin internet sau direct la biserică. 
 Nu uitați să vă rugați cu mai multă stăruință și să mulțumiți lui Dumnezeu pentru 
toate darurile și toată binecuvântarea! 
 Pentru acum, slujbele vor fi transmise in direct prin internet și vă îndemn să luați 
parte, pentru ca biserica de acasă să fie în comuniune de rugăciune și dragoste cu Biserica, 
casa mântuirii și mângâierii nostre. 
 

 Bunul și Milostivul Dumnezeu să vă binecuvinteze cu sănătate, pace, bucuria 
mântuirii și inimă bună, iar lumina Învierii Domnului Hristos să vă fie adevărată călăuză 
de-a lungul pelerinajului pământesc! 
 

HRISTOS A ÎNVIAT! 
 

 Cu toată dragostea, mulțumirea și recunoștința, 
 

      Pr. George Bazgan 
 

 



 

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! 
 

 
 
 



 

PROGRAMUL PENTRU SĂPTĂMÂNA MARE ŞI PAŞTI 
 

 
DUMINICA FLORIILOR  

 
Binecuvântarea stâlpărilor, Sf. Liturghie ........................................................ 10:00 A. M. 
 

SFÂNTA LUNI 
 

Denia pentru Marţi ……….............................................………………...…….. 7:00 P. M. 
 

SFÂNTA MARŢI 
 

Denia pentru Miercuri ………….................................................……...……… 7:00 P. M. 
 

SFÂNTA MIERCURI 
 

Denia pentru Joi ……………............................................................…...……… 7:00 P. M. 
 

SFÂNTA JOI 
 

Liturghia Sf. Vasile cel Mare ……............................................................…... 10:00 A. M. 
 

Denia Sf. Patimi (12 evanghelii) ….................................................................... 7:00 P. M. 
 

VINEREA MARE 
 

Vecernia cu scoaterea Sf. Epitaf …...............................................................… 3:00 P. M. 
 

Denia Prohodului Domnului ……………................................…...…………... 7:00 P. M. 
 

SÂMBĂTA MARE 
 

Liturghia Sf. Vasile cel Mare …….............................................................….. 10:00 A. M. 
 

SFÂNTA ÎNVIERE (PAŞTILE) 
 

Slujba Învierii şi Sf. Liturghie .…................................................................. 12:00 noaptea. 
 

 

LUNEA LUMINATĂ 
Sf. Liturghie ........................................................................................................ 10:00 AM. 
 

MARȚEA LUMINATĂ 
Sf. Liturghie ........................................................................................................ 10:00 AM. 

 

VINEREA LUMINATĂ 
Sf. Liturghie ........................................................................................................ 10:00 AM. 

 
 
 
 
 
 



 

ȘTERGARUL 
 

La Cina cea de taină, în camera de sus, 
Înconjurat de-apostoli S-a așezat IISUS. 
Din sfeșnic se revarsă o galbenă lumină 
Pe azimile calde, pe mielul fără vină... 
Era plăcut prilejul și toate pregătite 
Dar, vai! – uitase gazda o slugă a trimite, 
Un rob sau o copilă, ca dup-a vremii lege 
Cureaua de pe glezne pe rând să o 
dezlege, 
Să le aline talpa de colbul de pe drum... 
Acum, cei doisprezece sfetnici oarecum 
Se întrebau în cuget cum vor ședea la 
rugă 
Sau cine își va pune ștergarul cel de 
slugă?... 
O, iată-i, cum se-ncruntă privind cu 
tulburare 
Când vasele cu apă, când praful pe 
picioare... 
Și duhul îi întreabă cu șoapta lui ușoară: 
”N-ai vrea să-ți pui tu, Petre, ștergarul 
astă-seară?” 
-”Chiar eu!? Nu șade bine, eu doar sunt 
mai bâtrân...” 
Dar tu? Tu cel mai tânăr?” –Eu stau 
lângă Stăpân!” 
”Dar tu?” – întreabă duhul acuma pe 
Andrei. 
-”Chiar eu? Sunt cel din urmă la Domnul 
dintre ei..” 
”Dar tu care ții punga?” –”Eu am făcut 
de-ajuns: 
Am cumpărat merinde și mielul l-am 
străpuns!” 
”Tu, Toma, nu vrei, oare, să fii cel care 
spală?” 
-”Sunt trist ... se luptă-n mine o umbră 
de-ndoială...” 
-”Dar tu, Matei? Tu, Filip? Dar tu, 
Tadeu? Dar tu?... 
Și-n fiecare cuget, răspunsul a fost: 
”NU!” 
Atunci, lasându-și brîul și haina-ntr-un 
ungher, 

S-a ridicat STĂPÂNUL cel coborât din 
cer 
Și-nfășurând ștergarul s-a aplecat ușor 
Să-și spele ucenicii, ca rob al tuturor... 
De-atunci, pe apa vremii, atâția ani s-au 
dus... 
Și-acum, a câta oară? se-așază iar Iisus 
Prin DUHUL SFÂNT să-ntrebe pe cei ce-l 
înconjoară:: 
-”N-ai vrea să-ți pui tu, Gheorhge, 
ștergarul astă seară? 
Tu, soră Mărioară? Tu, Mircea, Tu, 
Mihai?... 
Frumos va fi odată acolo sus în RAI! 
Dar azi sunt mii de treburi, necazul greu 
se curmă, 
Nu vrei în lumea asta să fii tu cel din 
urmă?... 
E bun un vas de cinste, dar trebuie și-un 
rob! 
Nu vrei să fii tu, frate, al fraților tăi rob? 
Sunt răni neîngrijite, sunt focuri ce se 
sting 
Batista-n care lacrimi, în taină, se preling, 
Sunt văduve bolnave, bătrâni fără putere, 
Sunt oameni singuratici, flămânzi de-o 
mângâiere, 
Sunt prunci rămași acasă, cu-o mamă în 
spital 
Sunt suferinzi ce-așteaptă al cerului 
semnal... 
Se cere osteneală și jertfă uneori 
Și nopți de priveghere și iarăși muncă-n 
zori, 
Nu dumicând cuvântul, când harul nu ți-i 
dat... 
Sunt... mătură și acul... și rufe de spălat... 
E lingura în cratiți și roata la fântână, 
Ciocanu-n talpa casei și-un gard la vreo 
bătrână... 
Să stai de veghe noaptea la câte-un 
căpătâi 
Să-ntorci cu greu bolnavul, să rabzi și să 
mângâi, 



Să-l scoți apoi la soare și să-i alini 
amarul... 
Nu vrei cu MINE, frate, să-ți înfășori 
ștergarul?” 
-”Chiar eu? Nu șade bine, eu doar sunt 
un bătrân!” 
-”Chiar eu? Eu sunt prea tânăr, eu stau 
lângă STĂPÂN!” 
-Chiar eu? Eu nu am vreme, eu am făcut 
de-ajuns...” 
-”Chiar eu? –Chiar eu? Același și-același 
trist răspuns... 
Atunci, lăsând să cadă cureaua lui și 
haina 
-Iubirea fără margini trăindu-și iarăși 
taina – 
Încet, a câta oară? S-a ridicat IISUS 
Și plin de –atâtea gânduri, ștergarul iar 
și-a pus 
 

Și-așa cum o mlădiță se-ndoaie lângă 
trunchi, 
Stăpânul omenirii s-apleacă în genunchi... 
La jugul fără slavă, IISUS din nou se-
njugă 
EL, Împăratul vieții, din nou e rob și 
slugă... 
Veniți, voi, ce-n păcate nădejdea vi se 
frânge, 
IISUS vă spală astăzi cu propriul Său 
sânge! 
Voi, frați, goniți mândria, visările și 
somnul, 
Luați cu drag ștergarul, alăturea cu 
Domnul 
Și nu uitați: pe cale, orice lucrare-i bună, 
Dar cine ia ȘTERGARUL, acela ia 
LIMINĂ! 
 
 

 


