
	  

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                            

Duminică 20 martie 2016 

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.” 
 
Ortodoxie și prozelitism 

“…Ortodoxia nu face prozelitism, în orice caz nu metodic.  Siluirea organizată şi 
apelul prea stăruitor la conştiinţa insului îi repugnă deopotrivă. Ortodoxia se 
mulţumeşte să creeze în jurul ei o atmosferă care se comunică sugestiv. Şi dacă se 
întâmplă uneori ca ortodoxia să se răspândească, acest proces se petrece organic 
încetul cu încetul, sub puterea magiei ei inerente. Amvonul e la catolici un fel de 
tribună militantă, la protestanţi amvonul răspunde unei necesităţi pedagogice, el 
devine catedră, de unde se pune la încercare disponibilitatea auditorului, gata de a 
ceda oricărei exegeze mai raţionale decât cele de mai înainte. În ortodoxie amvonul 
nu e decât o anexă a ritualului.  De pe amvon se îngăduie părintelui un sfat sau un 
îndemn familiar. Cuvântul lui nu vrea să fie decât sămânţă aruncată în suflete. De 



încolţirea şi creşterea seminţei nu se simte el chemat să se îngrijească, asta e treaba Domnului. Ortodoxia 
cu alte cuvinte e primitor deschisă celui care vrea să intre, ea e bucuroasă de oaspeţi, dar nu militează, 
nici nu stăruie să înduplece sau să convingă cu dialectică de gesturi mari. Ortodoxia a adoptat, poate fără 
a-şi da bine seama de aceasta, părerea că, credinţa trebuie să crească în om ca o floare şi să prindă prin 
puterea ei proprie, ca un descântec. Credinţa nu trebuie impusă cu ispita unor străluciri exterioare, sau cu 
forţa argumentului, nici moşită ca un făt neisprăvit. Ea se naşte de la sine. Destinul ei e de creştere, ca al 
plantei, sămânţă aruncată, ce nu trebuie desfăcută cu cuţitul ca să încolţească şi nici conjurată cu 
silogisme ca să prindă rădăcini…”  
 

                                             Lucian Blaga – “Spațiul mioritic 
 

CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 

PĂUN SEKESAN   ANGELA TANACS 

ALTAR BOYS 

BRIAN POSIRCA   ANDREI PĂTRĂU   GEORGE BURLACU 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

22 martie – VASILE 

24 martie – ZAHARIA 

26 martie – GABRIEL 

EVENIMENTE 

Vineri 18 martie – 6.00 p.m. – Canonul Sf. Andrei Criteanul 

Duminică 20 martie – Duminica Ortodoxiei 

6.00 p.m. – Vecernia Panortodoxă 

(Participă preoții și credincioșii parohiilor ortodoxe din Hamilton) 

Miercuri 23 martie – 7.00 p.m.  Acatist 

Vineri 25 martie – Buna Vestire – 9.30  Utrenia, Sf. Liturghie 

 

Nou! – Puteți face donații bisericii noastre, accesând website-ul parohiei! 

www.biserica.ca 


