
 

Martie 21, 2021: 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. 
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 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 icoanelor 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 
 

 

 

Sf. Liturghie Sâmbăta 
 

Sf. Liturghie se va săvârși în fiecare sâmbătă, până la Paști. 

Aceasta, pentru a nu avea prea multe pomeniri (și prea multe persoane) 

duminica. Cei care au pomeniri, sunt rugați să limiteze cantitatea alimentelor 

oferite în amintirea celor adormiți și să contribuie cu donații  

la diferite carități: Hope Mission, Mustard Seed, etc. 
 

Mulțumim tuturor! 
 

 

 

Transmitem Sf. Liturghie în direct 
 

Pentru perioada cât durează restricțiile în vigoare, vă anunțăm că vom 

continua să transmitem Sf. Liturghie în direct pe You Tube.  

Pentru accesarea Slujbelor duminicale, apăsați aici. 
 

 

https://bisericaedmonton.us7.list-manage.com/track/click?u=7e52a4c3117777445ba63057a&id=dfe3df3070&e=20c6b011c4


 

Participarea la Slujbele de Duminică 
 

Datorită continuării stării de urgență, și restricțiilor de curând impuse 

de autoritățile provinciale, numărul maxim de participanți la serviciile 

religioase este de 20. 

Pentru a oferi cât mai multor persoane posibilitatea să participe, îi rugăm pe 

cei care au participat duminica trecută să nu vină duminica aceasta, 

încercând să stabilim un oarecare sistem de rotație.  

De asemenea, rugăm, numai o persoană din aceeași familie! 
 

Cerem scuze pentru inconveniența creată, dar sperăm că restricțiile vor 

continua să fie relaxate în viitorul apropiat. 
 

 Cei care participă, sunt rugați să se conformeze cu recomandările 

experților: masca (obligatorie) spălarea mâinilor, observarea distanței dintre 

persoane, etc. 
 

 Vă mulțumim și fie ca Bunul Dumnezeu să ne țină sănătoși! 

 
 

 

 

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! 

 



 

 

SLUJBELE SPECIALE DIN POSTULUI MARE: 
 

Vineri, la 6:00 PM: ACATISTUL MAICII DOMNULUI. 
 

Sâmbăta la 5:00 PM: VECERNIA. 
 

După fiecare din aceste slujbe va urma Spovedania. 

 
 

 

Școala Duminicală își reia activitatea via Zoom 
 

Părinții care nu au avut copii înscriși în program în anul școlar 

2019-2020 și doresc să-i înscrie, sunt rugați să ne contacteze la: 

scoala-parohiala@bisericaedmonton.org  

pentru detalii despre program și înscriere. 

 
 

 

Rugăciune pentru încetarea epidemiei 
 

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta de grijă cea 

înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră 

pentru păcate, oprește această boală molipsitoare, precum ai încetat pedepsirea poporului 

Tău în vremea regelui David.  

Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor 

cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să Te slăvească pe Tine, 

Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală. 

Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu iubire 

de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale.  

Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim viața și 

sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi umple inimile noastre 

de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine 

și de aproapele.  

Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm: 

Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. AMIN! 

 

 



 

SF. IOAN GURĂ DE AUR* 

POSTUL ADEVĂRAT 
  

Nu mă refer la postul pe care-l ţin cei mai mulţi, ci la postul adevărat; nu abstinenţă doar de 

la anumite cărnuri, ci şi de la păcate. Căci astfel este firea postului încât numai cei care-l ţin 

potrivit normelor respective pot sa fie mântuiţi. Aşadar, ostenindu-ne cu postul, nu neglijăm 

aspectul său primar ci înţelegem cum şi în ce fel trebuie să ne comportăm, întrucât şi fariseul 

a postit şi totuşi s-a întors acasă lipsit de roadele postului. Vameşul nu a postit şi totuşi a fost 

preferat în locul celui care postise, pentru ca să ne înveţe că postul este nefolositor dacă nu 

este însoţit de îndeplinirea celorlalte îndatoriri. 

 Postul este un medicament. Dar şi medicamentele, deşi sunt foarte folositoare 

persoanei care ştie cum să le întrebuinţeze, sunt adesea neeficiente (sau chiar dăunătoare) 

pentru cei care nu ştiu să le întrebuinţeze. Spun acestea nu pentru a minimaliza postul, ci 

pentru a-l cinsti. Căci cinstea postului constă nu în abstinenţa de la mâncare, ci în 

abandonarea practicilor păcătoase, întrucât abstinenţa numai de la mâncare este cea care 

minimalizează postul. 
 

DOVADA POSTULUI 
 

Posteşti? 

Dovedeşte prin faptele tale. 

Dacă vezi pe cel sărac, ai milă de el. 

Dacă vezi că unul din prietenii tăi că este apreciat şi cinstit, nu-l invidia. 

Nu posti numai cu gura, ci şi cu ochiul, şi cu urechea, şi cu picioarele, şi cu mâinile, şi cu toate 

mădularele trupului. 

Mâinile să postească prin eliberarea de zgârcenie. 

Picioarele să postească prin fuga de păcat. 

Ochii să postească prin disciplina de a nu privi la ce este păcătos… 

Urechea să postească prin neascultarea la vorba deşartă şi la bârfă… 

Gura să postească de la cuvintele urîte şi de la criticile nedrepte. 

 Căci ce folos avem dacă ne abţinem de la păsări şi peşte şi devorăm pe fraţii noştri? 

 

 

 

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! 
 


