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Duminică 5 martie 2017 
 

Apostolul: Evrei 11, 24-26; 32-40 
 
“Fraţilor, prin credinţă, Moise, când s-a făcut mare, n-a voit 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 războaie, 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: Ioan 1, 43-51 
 

“În vremea aceea a vrut Iisus să meargă în Galileea şi a găsit pe Filip şi i-a zis: vino după Mine. Şi Filip era 
din Betsaida din oraşul lui Andrei şi al lui Petru. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: am găsit pe Acela despre 
care a scris Moise în lege şi au scris proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Iar Natanael i-a zis: din 
Nazaret poate să fie ceva bun? Şi Filip i-a răspuns: vino şi vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către Dânsul 
şi a zis despre el: iată cu adevărat israelitean în care nu este vicleşug! Natanael L-a întrebat: de unde mă 
cunoşti? Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. 
Răspuns-a Natanael şi I-a zis: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti împăratul 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. Apoi i-a 
zis: adevărat, adevărat vă spun că de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu 
suindu-se şi pogorându-se peste Fiul Omului.” 
 

“Omul este și el o icoană. Este motivul pentru care diaconul sau preotul cădeşte atât 
icoanele, cât şi pe credincioşii aflaţi în biserică. Omul poate face ca acest chip sfânt dăruit 
de Dumnezeu să fie desfigurat de păcat sau, dimpotrivă, strălucitor până la asemănarea cu 

El. Privind cu atenţie modul de reprezentare a sfinţilor din icoanele 
ortodoxe, observăm că aceştia sunt subţiaţi, alungiţi parcă într-o întindere 
permanentă spre Dumnezeu şi încercând să facă tot mai mult loc luminii, 
pentru ca aceasta să strălucească prin ei. Atitudinea lor se prelungeşte în 
viaţa noastră sub forma postului. Prin post, trupul şi sufletul se curăţesc de 
păcate şi patimi, firea se „subţiază”, se spiritualizează şi se limpezeşte, 
pentru ca lumina lui Dumnezeu să poată străbate şi viaţa noastră.”               
P. S. Ambrozie Sinaitul 



CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 
 

CATHY IUGA      TRAIAN NIKOLICA 
 

ALTAR BOYS 
 

ANDREI PĂTRĂU   ANDREI AGACHE 
 

ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 
 

Duminica de la ora 12 – Informații: D-na Alexandra Predescu 
 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

7 martie – VASILE și EUGENIU 
8 martie – TEOFIL 

10 martie – CIPRIAN 
 

EVENIMENTE 
 

Duminică 5 martie – Duminica Ortodoxiei 
 

 
 

Miercuri 8 martie – 7 p.m. – Acatistul Sfinților 40 de mucenici 
 

Duminică 12 martie – A 81-a Aniversare a Reuniunii Doamnelor Ortodoxe 
10.30 – Sfânta Liturghie 

12.30 – Serbare la Casa Română 
 

 Puteți face donații bisericii noastre, accesând website-ul parohiei!  
www.biserica.ca 


