
 

Iunie 27, 2021: Duminica I-a după Rusalii 

(a tuturor sfinților) 
 

 

Apostolul. Evrei 11:30-40; 12:1-2: 

 
Prin credinţă, zidurile Ierihonului au căzut, după ce au fost înconjurate şapte zile. Prin 

credinţă Rahav, desfrânata, fiindcă primise cu pace iscoadele, n-a pierit împreună cu cei 

neascultători. Şi ce voi mai zice? Căci timpul nu-mi va ajunge, ca să vorbesc de Ghedeon, de Barac, 

de Samson, de Ieftae, de David, de Samuel şi de prooroci, care prin credinţă, au biruit împărăţii, au 

făcut dreptate, au dobândit făgăduinţele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat 

de ascuţişul sabiei, s-au împuternicit, din slabi ce erau s-au făcut tari în război, au întors taberele 

vrăjmaşilor pe fugă; Unele femei şi-au luat pe morţii lor înviaţi. Iar alţii au fost chinuiţi, neprimind 

izbăvirea, ca să dobândească mai bună înviere; Alţii au suferit batjocură şi bici, ba chiar lanţuri şi 

închisoare; Au fost ucişi cu pietre, au fost puşi la cazne, au fost tăiaţi cu fierăstrăul, au murit ucişi cu 

sabia, au pribegit în piei de oaie şi în piei de capră, lipsiţi, strâmtoraţi, rău primiţi. Ei, de care lumea 

nu era vrednică, au rătăcit în pustii, şi în munţi, şi în peşteri, şi în crăpăturile pământului. Şi toţi 

aceştia, mărturisiţi fiind prin credinţă, n-au primit făgăduinţa, Pentru că Dumnezeu rânduise pentru 

noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârşirea. De aceea şi noi, având împrejurul nostru atâta 

nor de mărturii, să lepădăm orice povară şi păcatul ce grabnic ne împresoară şi să alergăm cu 

stăruinţă în lupta care ne stă înainte. Cu ochii aţintiţi asupra lui Iisus, începătorul şi plinitorul 

credinţei, Care, pentru bucuria pusă înainte-I, a suferit crucea, n-a ţinut seama de ocara ei şi a şezut 

de-a dreapta tronului lui Dumnezeu 

 

Evanghelia: Matei 10:32-33; 37-38; 19:27-30: 
 

Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea 

oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui 

Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine 

înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea 

Tatălui Meu, Care este în ceruri. Cel ce iubeşte pe tată ori pe 

mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel 

ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este 

vrednic de Mine. Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează 

Mie nu este vrednic de Mine. Atunci Petru, răspunzând, I-a 

zis: Iată noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat Ţie. Cu noi oare 

ce va fi? Iar Iisus le-a zis: Adevărat zic vouă că voi cei ce Mi-

aţi urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul Omului va şedea 

pe tronul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece 

tronuri, judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. 

Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau 

mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine, pentru numele 

Meu, înmulţit va lua înapoi şi va moşteni viaţa veşnică. Şi 

mulţi dintâi vor fi pe urmă, şi cei de pe urmă vor fi întâi.  
 



 În Biserica Ortodoxă credem în Comuniunea Sfinților, adică în dialogul neîncetat dintre noi, 

Biserica văzută și Biserica nevăzută/cerească, constituită din toți cei care au aflat har înaintea lui 

Dumnezeu. 

 Sfinții sunt cei care, de-a lungul istoriei, și-au pus viața în slujba lui Dumnezeu și a semenilor lor 

și, prin aceasta, adesea au plătit prețul suprem. 

 Dacă citim cu atenție cuvintele de mai sus ale Sf. Apostol Pavel către Evrei, înțelegem felul de 

violență neînchipuită și brutală care a fost dezlănțuită asupra celor care s-au dedicat pe sine lui 

Dumnezeu. Și aceștia sunt doar cei care au trăit înainte de venirea în lume a Mântuitorului. 

 Ce putem spune despre apostoli, martiri, mărturisitori și mulți alții care au suferit în același fel în 

timpul multor secole de persecuție în Noul Testament? 

Și iarăși, ce putem spune despre cei care au suferit îndelungat în închisori, au fost torturați, au 

fost înfometați, umiliți și omorâți în gulag-urile comuniste? Aceștia sunt, într-adevăr, cei care L-au 

mărturisit pe Hristos înaintea oamenilor și, drept rezultat, ”înmulțit au luat înapoi și au moștenit viața 

veșnică.” 

 Fie ca aceștia toți să ne fie pildă nouă tuturor! 

         Pr. George Bazgan 
 

 

Transmitem Sf. Liturghie în direct 
 

Pentru perioada cât durează restricțiile în vigoare, vă anunțăm că vom 

continua să transmitem Sf. Liturghie în direct pe You Tube.  

Pentru accesarea Slujbelor duminicale, apăsați aici. 
 

 

 

Postul Sfinților Apostoli 
 

Între 22-29 iunie, în Biserica Ortodoxă este rânduit  

postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel.  

Vecernia: Sîmbătă, 26 iunie la 6:00. 
 

 

 

MEMBRIA 
 

 Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii 

parohiei noastre să-și plătească cât mai curând posibil. 

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! 
 

https://bisericaedmonton.us7.list-manage.com/track/click?u=7e52a4c3117777445ba63057a&id=dfe3df3070&e=20c6b011c4


 

 

Revista Cuvântul 
 

Episcopia Ortodoxă Română a Canadei va lansa în curând primul număr al 

revistei CUVÂNTUL. Cei care doresc să fie sponsorii acestei publicații cu  

suma de $100 pe an (sau mai mult), pot folosi următoarele opțiuni: 
 

Wire Transfer: 

Romanian Orthodox Diocese of Canada 

Royal Bank of Canada 

Tranzit: 00541 

Bank: 003 

Account: 1044502  
 

PayPal: Apăsați aici 

Memo: Revista CUVÂNTUL 
 

CHECK: 

“Romanian Orthodox Diocese of Canada”  

2010 Boul. Marie, Saint-Hubert (Quebec) J4T 2B1 Canada 

Memo : Revista CUVÂNTUL 

INTERACT (e-transfer): 

email finances@episcopia.ca 
 

Pentru evidență și confirmare de primire vă rugăm să 

ne scrieți detaliile prin email: revista@episcopia.ca 
 

 

 

Participarea la Slujbele de Duminică 
 

Datorită continuării stării de urgență, și restricțiilor de curând impuse de 

autoritățile provinciale, numărul maxim de participanți la serviciile religioase este 

de 20. 

Pentru a oferi cât mai multor persoane posibilitatea să participe, îi rugăm pe cei 

care au participat duminica trecută să nu vină duminica aceasta, încercând să 

stabilim un oarecare sistem de rotație.  

De asemenea, rugăm, numai o persoană din aceeași familie! 
 

Cerem scuze pentru inconveniența creată, dar sperăm că restricțiile vor continua 

să fie relaxate în viitorul apropiat. 
 

 Cei care participă, sunt rugați să se conformeze cu recomandările experților: 

masca (obligatorie) spălarea mâinilor, observarea distanței dintre persoane, etc. 
 

 Vă mulțumim și fie ca Bunul Dumnezeu să ne țină sănătoși! 
 

https://www.episcopia.ca/index.php/ro/give-online
mailto:finances@episcopia.ca


 

 

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! 

 

 

 


