
	  

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                            

Duminică 17 aprilie 2016 

Apostolul:	  Evrei	  9,	  11-14;	  Galateni	  3,	  23-29	  

“Fraţilor, 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! Fraţilor, 
înainte de venirea credinţei, noi eram păziţi sub Lege, fiind închişi pentru credinţa care avea 
să se descopere. Astfel că Legea ne-a fost călăuză spre Hristos pentru ca să ne îndreptăm din 
credinţă. Iar dacă a venit credinţa, nu mai suntem sub călăuză. Căci toţi sunteţi fii ai lui 
Dumnezeu prin credinţa în Hristos Iisus. Căci câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi 
îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte 
bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus. Iar dacă voi 
sunteţi ai lui Hristos, sunteţi deci urmaşii lui Avraam, moştenitori după făgăduinţă.” 

Evanghelia:	  Marcu	  10,	  32-45	  

“În vremea aceea, luând pe cei doisprezece ucenici ai Săi, Iisus a început să le spună cele ce 
aveau să I se întâmple, zicând: iată ducem sus în Ierusalim şi Fiul Omului va fi dat 
căpeteniilor preoţilor şi cărturarilor; şi-L vor osândi la moarte şi-L vor da în mâna păgânilor, 
care-L vor batjocori; şi-L vor bate şi-L vor scuipa şi-L vor omorî, dar a treia zi va învia. 
Atunci au venit la Dânsul Iacob şi Ioan, fiii lui Zevedeu şi i-a zis: dă-ne nouă să şedem unul 
de-a dreapta Ta şi altul de-a stânga Ta, în slava Ta. Dar Iisus le-a răspuns: nu ştiţi ce cereţi. 
Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu şi să vă botezaţi cu botezul cu care Mă botez Eu? Iar 
ei au zis: putem. Iisus le-a zis atunci: Paharul pe care Eu îl beau, cu adevărat îl veţi bea, şi cu 
botezul cu care Eu Mă botez, vă veţi boteza; dar a şedea de-a dreapta şi de-a stânga Mea, nu-
Mi este îngăduit să dau decât acelora pentru care s-a rânduit. Când au auzit ceilalţi zece, au 
început să fie mânioşi pe Iacob şi pe Ioan; iar 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 dintre voi va vrea să fie mai mare să fie slujitorul vostru; 
şi care va vrea să fie cel dintâi între voi să fie slujitorul tuturor, pentru că şi Fiul Omului n-a 
venit să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea viaţa preţ de răscumpărare pentru 
mulţi.” 



„Nepătimirea nu înseamnă a nu mai simţi patimile, ci a nu le mai primi. 
Căci prin multele şi variatele virtuţi, arătate sau ascunse, pe care le-a 
dobândit cel ce a ajuns la ea, s-au slăbit patimile în el şi nu se mai pot 
ridica uşor în el împotriva sufletului. Mintea nu mai trebuie să fie mereu 
atentă la ele. Pentru că în toată vremea e scufundată în cugetările ei. “                                                                                                 
Sfântul Isaac Sirul  
                                                                                                                           

 „Nepătimirea nu înseamnă a nu fi războiţi de draci, căci atunci ar trebui să 
ieşim, după Apostol, din lume (I Cor. 5, 10), ci, războiţi fiind de ei, să 
rămânem nebiruiţi. Căci şi luptătorii îmbrăcaţi în fier sunt ţinta săgeţilor de 
la vrăjmaşi şi aud sunetul săgeţilor şi văd săgeţile trimise, dar nu sunt răniţi 
de ele pentru tăria îmbrăcăminţii de război. Pentru că fiind acoperiţi de fier, 
ei rămân nebiruiţi când sunt războiţi “ 
    Diadoh al Foticeii   
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                                       ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

                                                                      17 aprilie - MARIA 

                                                                    20 aprilie – TEODOR 

                                          21 aprilie – ALEXANDRA 

                                         23 aprilie – GHEORGHE  

                                                                       
                                                                                                              

                                                                                                         EVENIMENTE 

Sâmbătă 23 aprilie – Sf. Mare Mucenic Gheorghe – Sâmbăta lui Lazăr   

 9.30 – Utrenia, Sf. Liturghie 

11.00 - Parastas de obște  

 

Duminică 24 aprilie – Floriile 

 

Nou! – Puteți face donații bisericii noastre, accesând website-ul parohiei! 
www.biserica.ca 


