
Iunie 15, 2014: 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 toturați, au 

fost înfometați, umiliți și omorâți în gulag-urile comuniste? Acestia 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 
 

 

 

Agapa Duminicală 
 

Pentru această duminică, următoarele familii  

sunt programate pentru Agapa Duminicală: 
 

Petre & Loredana Dorobanțu 

Marius & Ileana Gavriș 

Horia & Camelia Tănăsoiu 
 

Mulțumim mult tuturor! 
 

Notă: Rugăm călduros pe toți participanții la acest program să aducă numai mâncare 

deja gătită, care poate fi încălzită, folosind aragazul din sala mică. 

 

Vă mulțumim! 
 

 

 

Premierea copiilor Școlii Parohiale 
 

Olimpiada religioasă a încheiat încă un an pentru programul de Școala Parohială. 

Suntem mândri să anunțăm că doi dintre studenții parohiei noastre  

(Matei și Elisabeta Sasu) s-au clasat pe locul I la grupele lor. 
 

Recunoștință eternă dedicatelor noastre profesoare: Veronica Ciocan, Ileana 

Gavriș, Gabriela Luca-Dămian și Vasilica Ionescu. 
 

Pentru informații privind Tabăra de Vară pentru copii, organizată de 

Arhiepiscopia noastră, apăsați aici.  Pentru formularul de înscriere apăsați aici. 

 

Premierea tuturor studenților noștri va avea loc pe 15 iunie, după Sf. Liturghie. 
 

Multe mulțumiri copiilor și părinților! 
 

VĂ DORIM O VARĂ PLĂCUTĂ! 

 

http://www.bisericaedmonton.org/ro/files/2013/04/252_TABARA-DE-VARA-ROMANEASCA-2014.pdf
http://www.bisericaedmonton.org/en/files/2013/04/252_2014-APPLICATION-FORM-FOR-PARTICIPANTS.pdf


 

 

 

Aniversare Mihai Eminescu 
 

Cu prilejul aniversării a 125 ani de la trecerea în veșnicie a lui 

Mihai Eminescu (15 iunie 1889), duminică, 15 iunie, va avea loc o 

prezentare despre poetul nostru național, în timpul Agapei duminicale. 

O coroană de flori va fi depusă la statuia poetului  

din curtea bisericii. 

 
 

 

 

PROGRAMUL SLUJBELOR PENTRU VARĂ 
 

Datorită faptului că părintele George va fi plecat în perioada  

2 iulie-1 august, vor fi schimbări în programul slujbelor religioase. 

Biserica va fi deschisă în fiecare duminică și  

părintele diacon Severian va face slujba Acatistului la orele 10:00. 

Pentru orice urgență, vă rugăm să sunați la  

părintele Mircea, la 780-456-7737. 

 

Vă dorim o vară plăcută! 
 

Familiile responsabile cu Agapa duminicală pentru luna iulie au 

fost reprogramate pentru luna octombrie-noiembrie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



St. Philip 

Antiochian Orthodox Church 

15804 – 98 Avenue. 

Edmonton, AB. 

(780) 489 7943 
 

 

Presents 

"You Shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, 

with all your mind, and your neighbor as yourself” (Luke 10: 27). 
 

A Two Day Conference: June 13 – 15, 2014. 
 

Featuring: 

The V. Rev. Fr. Patrick O’Grady 

Pastor of St. Peter the Apostle Antiochian Orthodox Church 

Pomona, California. 
 

 

Schedule: 
 

Friday June 13: 7:00 pm: Introduction. 
 

Saturday June 14: 9:30 AM: Morning Prayer. 
 

Session one: OBEDIENCE 
 

Session Two: REPENTANCE 
 

Session Three: PRAYER 
 

3:30 PM: Great Vespers. 
 

7:00 pm - Young Adults/Youth chat session with Fr. Patrick. 
 

Sunday June 15: Matins: 9:45 AM. 
 

Divine Liturgy: 11:00 AM. Fr. Patrick will deliver the Homily. 
 

Lunch & Fellowship to follow Divine Liturgy. 
 

This fascinating retreat is open to all who desire to live a life of gladness. 
 

Reservation is required prior to 

June 11, 2014. 
 

Contact: Fr. Elias Ferzli: (780) 489 7943 / (780) 340 7865 

frelias@telus.net 
 

Cost: $20.00 (Includes refreshments, meals and Sunday’s lunch). 
 

mailto:frelias@telus.net

