
 

Martie 8, 2020: Duminica I-a din Postul Mare 

(Duminica Ortodoxiei) 
 

 

Apostolul: Evrei 11:24-26; 32-40: 
 

Prin credinţă, Moise, când s-a făcut mare, n-a 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 
 

 

 

Sinodiconul Ortodoxiei 
 

Aşa cum au văzut proorocii, cum au învăţat Apostolii, cum a primit 
Biserica, cum au dogmatisit învăţătorii, cum înţelege împreună cu ei lumea 
locuită, cum luminează harul, cum lămureşte adevărul, cum a fost erezia 
izgonită, cum ne întăreşte înţelepciunea să proclamăm, cum a adeverit Hristos: 
tot aşa gândim şi noi, vorbim, propovăduim, îl slăvim pe Hristos ca pe 
adevăratul Dumnezeu, şi pe sfinţii Săi, în cuvinte, în scrieri, în gânduri, în 
jertfe, în biserici, în icoane, slujind şi preaînălţându-L pe Unul Dumnezeu şi 
Domn, şi cinstindu-i pe sfinţi din cauza Domnului lor ca pe cei ce sunt aproape 
de El şi îi slujesc, şi le dăm cinstirea cuvenită.  

Aceasta este credinţa Apostolilor! 
Aceasta este credinţa părinţilor! 

Aceasta este credinţa ortodocşilor! 
Aceasta este credinţa care a întărit lumea! 

 

 

 



 

Agapa Duminicală 
 

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

 

Știrbăț Marius și Alina 
Hrițcu Cătălin și Geanina 

Crăciunescu Zenovia 
Botez Florin și Ramona 

 
Consiliul Parohial recomandă ca mesele de Agapă duminicală să fie 

cât mai simple (muffins, donuts, mici sandwiches, etc.) pentru  
a încuraja cât mai multe familii să participe. 

 

Mulțumim mult tuturor! 
 

 

 

Copiii de Altar pentru această duminică: 
 

Manic Dumitru 
Ștefănescu Alexander  

 

 

 

 
SLUJBELE SPECIALE DIN POSTULUI MARE: 

 
Joi, la 7:00 PM: STUDIU BIBLIC 

 

Vineri, la 7:00 PM: ACATISTUL MAICII DOMNULUI. 
 

Sâmbăta la 5:00 PM: VECERNIA. 
 

După fiecare din aceste slujbe va urma Spovedania. 
 



 

 
Lista nouă pentru Agapa duminicală 

 
Lista nouă pentru Agapa duminicală începe pe data 

 de 29 Martie, 2020. 
Cei care nu vor să mai fie pe listă, sau cei care nu sunt 

și ar dori să participe, sunt rugați să-l anunțe 
pe Pr. George până la 15 martie. 

 

Consiliul Parohial recomandă ca mesele de Agapă duminicală să fie 
cât mai simple (muffins, donuts, mici sandwhiches, etc.) pentru 

a încuraja cât mai multe familii să participe. 
 

Mulțumim tuturor! 
 

 

 

 

 

Proiect de pictură 
 
 La Adunarea Generală Anuală din 1 martie 2020 s-a aprobat continuarea 
picturii interioare a bisericii (cei 2 pereți laterali) cu scene biblice și sfinți. Ideal 
ar fi ca proiectul să fie finalizat până la Hramul bisericii din 2021, când să fie 
și resfințirea bisericii. Încadrarea în acest timp depinde de asigurarea 
fondurilor necesare ($80,000-100,000) și de posibilitățile pictorului Florin Vlad. 
Realizarea proiectului se va face pe baza donațiilor personale. 

Avem deja o familie care a promis suma de $10,000.  
Cei care doresc să participe, sunt rugați să sune la părintele George 
(780-473-0029), care va întocmi lista donatorilor până la Paști, urmând ca banii 
să fie depuși la Casieria bisericii până la 1 iunie, 2020. În cazul în care nu reușim 
să adunăm suma necesară, data finalizării proiectului va fi extinsă. 
 

Vă mulțumim tuturor! 
 
 

 



 

 
MEMBRIA 

 
 Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii 
parohiei noastre să-și plătească membria până la Paști. 

În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea 
răspunderilor financiare pentru perioada de vară și pentru restul anului. 

 

VĂ MULȚUMIM MULT! 
 
 

 

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. 
 

 

 


