Martie 9, 2014: Duminica I-a din Postul Mare
(Duminica Ortodoxiei)
Apostolul: Evrei 11:24-26; 32-40:
Prin credinţă, Moise, când s-a făcut mare, na vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, Ci a
ales mai bine să pătimească cu poporul lui
Dumnezeu, decât să aibă dulceaţa cea
trecătoare a păcatului, Socotind că
batjocorirea pentru Hristos este mai mare
bogăţie decât comorile Egiptului, fiindcă se
uita la răsplătire. 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.

Evanghelia: Ioan1:43-51:
A doua zi voia să plece în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis Iisus: Urmează-Mi. Iar Filip era
din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: Am aflat
pe Acela despre Care au scris Moise în Lege şi proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Şi
i-a zis Natanael: Din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis: Vino şi vezi. Iisus a văzut pe
Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug.
Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema
Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu eşti Fiul lui
Dumnezeu, Tu eşti regele lui Israel. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am
văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic

vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi
coborându-se peste Fiul Omului.

Potrivit tradiției Bisericii Ortodoxe, prima duminică din Postul Mare este
Duminica Ortodoxiei sau a Triumfului Ortodoxiei asupra ereziei iconoclaste. Pentru o
mai bună înțelegere, trebuie să facem o incursiune în istoria Bisericii (secolul al VIII-lea),
când anumiți împărați bizantini, din exces de zel sau din interpretare eronată, au lansat o
persecuție devastatoare împotriva icoanelor, spunând că venerarea iocoanelor este
închinare la idoli (idolatrie), ceea ce contravenea primelor două porunci ale Decalogului.
Cu toate că această controversă fusese rezolvată la Sinodul al VII-lea Ecumenic de la
Niceea (787), iconoclaștii și-au continuat campania pentru încă o jumatate de veac, mai
precis până în 843, când a fost convocat un Sinod local la Constantinopol. Acesta a reafirmat decizia Sinodului de la Niceea: icoana nu este adorată, ci venerată, iar cinstea
nu se acordă materialului din care este făcută, ci persoanei care este pictată pe ea
(prototipului).
La 11 martie, 843, în timpul împărătesei Teodora și a fiului ei Mihail al III-lea,
Patriarhul Metodie, împreună cu călugării și preoții, au mers în procesiune cu sfintele
icoane și au restabilit locul și cinstea lor. Această zi s-a numit ”Triumful Ortodoxiei.” De
atunci, acest eveniment este comemorat în fiecare an, cu o slujbă specială, în prima
duminică a Postului Mare.
Continuând această tradiție, credincioșilor ortodocși li se amintește că icoanele,
care înfrumusețează bisericile și casele, sunt o inspirație în efortul lor zilnic de a urma
sfinților și a deveni ei înșiși icoane vii pentru lume.

Pr. George Bazgan

SLUJBELE PENTRU POSTUL MARE:
Vinerea la 7:00 PM: ACATISTUL MAICII DOMNULUI.
Sâmbăta la 5:00 PM: VECERNIA.
După fiecare din aceste slujbe va urma Spovedania.

Agapa Duminicală
Pentru această duminică, următoarele familii
sunt programate pentru Agapa Duminicală:

Sasu Liviu şi Corina
Bob Marian şi Maria
Barbu Gheorghe şi Liliana

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!

Lista Nouă pentru Agapa Duminicală
Lista nouă pentru Agapa Duminicală va intra în vigoare
duminică, martie 30, 2014. Cei care nu sunt pe lista actuală și vor să
participe, sunt rugați să contacteze pe Pr. George la 473 - 0029.

Vă Mulțumim!

Expoziție de pictură
O expoziție de pictură va avea loc în sala bisericii , duminică, 9
martie. Pictorul, Laurențiu Pop este membru al comunității noastre.
Cei care doresc vor avea posibilitatea să cumpere tablouri.
Pictorul va face o donație la biserică.

Vecernia pentru Duminica Ortodoxiei
Vecernia Pan-Ortodoxă pentru
Duminica Ortodoxiei, cu participarea clerului și credincioșilor
ortodocși din Edmonton, va avea loc
duminică, 9 martie, la Biserica
grecească Sf. Gheorghe (10831 - 124
Street).
Slujba va începe la orele 18:00.
O masă de post va fi oferită de
parohia gazdă.

TOȚI SUNT INVITAȚI!

