Februarie 25, 2018: 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 numită 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 a fost
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 re-afirmat 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

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

Ionescu Costel și Vasilica
Ciocan Viorel și Veronica
Lăcătușu Petrică și Gina

Mulțumim mult tuturor!

Copiii de Altar pentru această duminică:
Alexandru Mustea
Alexander Ștefănescu

SLUJBELE SPECIALE DIN POSTULUI MARE:
Joi, la 7:00 PM: STUDIU BIBLIC
Vineri, la 7:00 PM: ACATISTUL MAICII DOMNULUI.
Sâmbăta la 6:00 PM: VECERNIA.
După fiecare din aceste slujbe va urma Spovedania.

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ
Adunarea Generală Anuală este programată pentru
duminică, 25 februarie 2018, după Sf. Liturghie.
Pe Agendă:
- Rapoarte financiare şi de la alte comitete.
Cei cu membria la zi vor avea drept de vot.
Toţi sunt bineveniţi.
VĂ RUGĂM SĂ PARTICIPAȚI!

ROMANIAN ORTHODOX CHURCH OF EDMONTON
SAINTS CONSTANTINE AND ELENA
9005 132 Ave NW
Edmonton, AB T5E 0Y1 Canada
Telephone: 780-475-1422
E-mail: info@bisericaedmonton.org
Website: www.bisericaedmonton.org

ANNUAL GENERAL MEETING
Sunday, February 25, 2018

AGENDA
1. Call the meeting to order and opening prayer.
2. Confirmation of “Notice of Meeting” and quorum.
3. Approval of the Agenda.
4. Presentation and adoption of the Minutes of the 2017 Annual General Meeting.
5. Business arising from 2017 Annual General Meeting Minutes.
6. Financial Statements, Membership and Casino Reports by Mrs. Corina Sasu,
Treasurer
7. Church Reports by Fr. George Bazgan.

Committee Reports:
8. Property and Maintenance, by Mr. Neculae Chiosa, Hall Manager.
9. Social, by Mrs. Mariana Diaconu
10. Communications / Public relations report by Ștefan Mocanu.
11. Ladies Auxiliary, by Psa. Maria Bazgan, LA President.
12. President’s report, by Mr. Ion Mieila, Board President.
13. New Business.
14. Motion to adopt the Statutes of the Romanian Orthodox Diocese of Canada
15. Adjournment.

Ateliere de meșteșuguri tradiționale românești
prin care învățăm frumosul, munca și dărnicia!
Adresat copiilor (peste 8 ani) și adulților membri ai Bisericii.
Perioada: în zilele de sâmbătă, 24 Februarie, 3, 10, 17 si 24 Martie, 2018
(in perioada Postului Mare), între orele 9 - 11 am.
Locatie: sala mică a Bisericii.
Costuri: gratuit pentru copii; adulti: $20 care să acopere o parte din costurile
materialelor folosite.
Toți participanții vor fi solicitați să doneze mininum 2 ouă încondeiate și / sau o
icoană (dintre cele mai reusite) pentru Tombola de Florii, din Aprilie 1, 2018.
Banii colectati in urma Tombolei vor intra in fondurile pentru Școala Duminicală.
Înscrieri prin email la scoala-parohiala@bisericaedmonton.org până la data de
15 Februarie 2018.
Specificați în emailul de înscriere care este atelierul la care doriți să participați, și
în ce zile.
Nu se va permite nimănui participarea la ambele ateliere în aceeași zi.
Rețineți că pentru a putea realiza obiecte valoroase într-un atelier, fiecare
participant ar trebui să participle la cel putin 2 ședințe în acel atelier.

1. Atelier de Încondeiere a ouălor de Paști
Materiale necesare din partea participanților: ouă albe, ziare vechi și cârpe moi.
Număr de locuri – limitat: 15 participanți / ședință
Instructor: Veronica Ciocan

2. Atelier de Pictare a icoanelor pe sticlă
Materiale necesare din partea participantilor: 2 – 3 rame de lemn cu sticla (5” x 7” sau
18 cm x 13 cm).
Numar de locuri - limitat: 12 participanți / ședință
Instructor: Gabriela Luca-Damian

Biblioteca Virtuală
Începând cu această săptămână, cei cărora le place să citească
pot accesa biblioteca noastră virtuală, apăsând aici.
Sugestii pentru cărți noi se pot trimite la adresa:
webmaster@bisericaedmonton.org.
Orice sugestii, opinii sau comentarii sunt încurajate și binevenite!

Lectură Plăcută!

The dates for this year's ROYA Mission trip: July 2nd - 28th. More details to
come soon! Buy your plane tickets early!

Învăţături ale Bisericii Ortodoxe
Biserica Ortodoxă, de-a lungul veacurilor, a menţinut continuitatea de credinţă şi
dragoste cu comunitatea apostolică ce a fost întemeiată de Hristos şi susţinută de Sfântul
Duh. Biserica Ortodoxă afirmă că a păstrat şi că învaţă credinţa creştină istorică, lipsită de
erori şi interpretări greşite, din vremea Apostolilor. Ortodoxia susţine că nu este nimic în
învăţăturile sale care să fie contrar adevărului sau care împiedică unirea reală a omului cu
Dumnezeu. Impresia de vechime şi de atemporalitate care adesea caracterizează
creştinismul oriental, este o expresie a dorinţei de a rămâne fidel credinţei creştine autentice.
Ortodoxia susţine faptul că credinţa creştină şi Biserica sunt inseparabile. Este
imposibil să spunem că îl cunoaştem pe Hristos şi că ne împărtăşim din viaţa Sfintei Treimi
şi în acelaşi timp să ne considerăm creştini în afara Bisericii. Biserica este locul unde credinţa
creştină este proclamată şi menţinută. În Biserică omul este hrănit în credinţă.

REVELAŢIA
Dumnezeu este izvorul credinţei în Biserica Ortodoxă. Ortodoxia mărturiseşte că
Dumnezeu s-a descoperit pe Sine, în mod supranatural, în persoana Mântuitorului Hristos,
pe care îl recunoaştem ca Fiu al lui Dumnezeu. Această Revelaţie a lui Dumnezeu, dragostea
şi pronia Lui se descoperă permanent în viaţa Bisericii prin lucrarea Sfântului Duh.
Credinţa ortodoxă nu porneşte de la speculaţiile religioase ale omului, nici de la aşa
numitele „dovezi” ale existenţei lui Dumnezeu, nici de la o căutare umană a divinităţii.
Izvorul credinţei creştine ortodoxe este descoperirea lui Dumnezeu. Rugăciunea de
dimineaţă a Bisericii ne aminteşte în fiecare zi acest lucru cu cuvintele: „Dumnezeu este
Domnul şi S-a arătat nouă.”
Ființa însăşi a lui Dumnezeu este şi rămâne necunoscută şi imperceptibilă. Totuşi
Dumnezeu Însuşi S-a descoperit omului; iar Biserica L-a experimentat ca Tată, Fiu şi Duh
Sfânt. Învăţătura despre Sf. Treime, centrală în credinţa ortodoxă, nu este rezultatul unei
speculaţii pioase, ci experienţa de netăgăduit a lui Dumnezeu. Această învăţătură afirmă că
Dumnezeu este Unul şi întreit în Persoane.
Cu alte cuvinte, întâlnirea noastră cu Tatăl sau cu Fiul sau cu Duhul Sfânt este o
experienţă a întâlnirii cu Dumnezeu. Deşi Sf. Treime este o taină care nu poate fi pătrunsă
plenar, Ortodoxia crede că putem participa la viaţa Treimii prin viaţa Bisericii, în special
prin participarea la săvârşirea Sf. Euharistii şi a celorlalte Sfinte Taine, ca şi la celelalte
slujbe ale Bisericii.

