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SEDINTA ADUNARII EPARHIALE
A EPISCOPIEI ORTODOXE ROMANE
A AUSTRALIEI SI NOII ZEELANDE
La data de 30 ianuarie 2010, sarbatoarea Sﬁntilor Trei
Ierarhi, dupa savarsirea Sﬁntei Liturghii in soborul alcatuit
din arhiereu si preotii romani din Australia si Noua Zeelanda a
avut loc un simpozion dedicat Anului Comemorativ in cadrul
caruia s-au prezentat doua referate. Dupa slujba vecerniei s-a
continuat prezentarea de catre doi preoti romani a referatelor
cu teme ale Autocefaliei Romanesti si ale Crezului Ortodox.
A urmat sedinta Consiliului Eparhial. La data de 31 ianuarie
2010 a avut loc sedinta Adunarii Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Romane a
Australiei si Noii
Zeelande. Sfanta
Liturghie a fost
savarsita in sobor
de catre P.S. Episcop
Mihail inconjurat
de toti preotii romani
prezenti. Au fost
prezentate doua
referate privind Anul
comemorativ omagial 2010, continuand tratarea temelor
legate de Crezul
Ortodox si Autocefalia romaneasca;
Dupa Te -Deum
(rugaciunea de multumire) a urmat Sedinta Adunarii Eparhiale
la care s-au prezentat rapoartele de activitate a Centrului
Eparhial cat si sinteza activitatii pastoral, misionara si ﬁnanciara la parohii. Un punct important al ordinii de zi a fost
adoptarea unor noi articole la Statutul de organizare si functionare al Episcopiei Ortodoxe Romane
a Australiei si Noii Zeelande.

PATRIARHIA ROMANA LA CEAS ANIVERSAR

Biserica Ortodoxa Romana a implinit ieri, 4 februarie, 85 de ani
de la ridicarea la rangul de Patriarhie. Evenimentul a fost marcat printr-o sedinta solemna a Permanentei Consiliului National Bisericesc, urmata de slujba de Te Deum, cat si de o slujba
de pomenire a celor cinci patriarhi, savarsite de Preafericitul
Parinte Patriarh Daniel in Catedrala patriarhala, dupa cum informeaza cotidianul „Ziarul Lumina“. Dupa ce s-a rugat pentru
pomenirea vesnica a patriarhilor Romaniei plecati la Domnul
si a stropit cu vin mormintele lor din catedrala, PF Parinte
Patriarh Daniel a multumit lui Dumnezeu, pentru „binefacerile
revarsate asupra Patriarhiei Romane de la inﬁintarea sa“.

PRIMA
RUGACIUNE
PENTRU
CREDINCIOSI

Multumim Tie Doamne,
Dumnezeul Puterilor,
Care ne-ai invrednicit
pe noi a sta si acum
inaintea sfantului Tau
jertfelnic si a cadea la
indurarile Tale,
pentru pacatele noastre
si pentru pacatele cele
din nestiinta
ale poporului.
Primeste Dumnezeule
rugaciunea noastra;
cereri si jertfe fara de
sange pentru tot poporul
Tau; si ne invredniceste
pe noi, pe care ne-ai pus
intru aceasta slujba a
Ta, cu puterea
Duhului Tau celui Sfant,
ca fara osanda si fara de
sminteala, intru marturia curata a cugetului
nostru, sa Te chemam
pe Tine in toata vremea
si in tot locul,
si auzindu-ne pe noi,
milostiv sa ne ﬁi noua,
intru multimea
bunatatii Tale.
Ca Tie se cuvine toata
marirea, cinstea si
inchinaciunea, Tatalui
si Fiului si Sfantului
Duh, acum si pururea
si in vecii vecilor.
Amin.
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EPISCOPIA
ORTODOXA
ROMANA DIN
AUSTRALIA SI
NOUA ZEELANDA
Preasﬁntitul Parinte
Dr. Mihail Filimon
Episcopul Australiei
si Noii Zeelande
Adresa Episcopiei
61-63 Queensberry St,
Carlton 3053 Victoria,
AU, PO Box 122;
oﬃce@roeanz.com.au
www.roeanz.com.au
Parintele
Vicar Administrativ:
Dumitru Coman
Parintele
Secretar Eparhial:
Petrisor Pohrib
In prezent, Episcopia
are in schema de
organizare, un
numar de 30 de
parohii ortodoxe
si o manastire,
organizate in:
Protopopiatul
Ortodox Roman
al Australiei si
Protopopiatul
Ortodox Roman
al Noii Zeelande.
(www.roeanz.com.au)
PAROHIA
ORTODOXA
SFANTUL IGNATIE
TEOFORUL
Adresa este
5 Alford Street
Waterview
Auckland
New Zealand
Preot paroh
al bisericii
“Sfantul Ignatie
Teoforul” :
P.C. Pr. Mihai
Mircea Corpodean

CONTRIBUABILI
Multumim tuturor celor care, cu inima buna, cu
credinta si cu dragoste, intru rabdare, sprijiniti
actiunile parohiei noastre, buna randuiala si
desfasurare a sﬁntelor Slujbe! Bunul Dumnezeu
sa va primeasca toata jertfa si ajutorul, dupa mare
mila Sa!
PATRIARHIA ROMANA LA CEAS ANIVERSAR
Biserica Ortodoxa Romana a implinit ieri, 4 februarie, 85 de ani de la ridicarea la rangul de Patriarhie. Evenimentul a fost marcat printr-o sedinta
solemna a Permanentei Consiliului National
Bisericesc, urmata de slujba de Te Deum, cat si
de o slujba de pomenire a celor cinci patriarhi,
savarsite de Preafericitul Parinte Patriarh Daniel
in Catedrala patriarhala, informeaza cotidianul
„Ziarul Lumina“.
Importanta momentului aniversar a fost
scoasa in evidenta de pr. cons. Florin Serbanescu
in cadrul plenului Permanentei Consiliului National Bisericesc (CNB), intrunit in Sala Sfantului
Sinod. In prezenta Preafericitului Parinte Patriarh
Daniel, pr. dr. Florin Serbanescu a expus un studiu
legat de momentul istoric petrecut la 4 februarie 1925. „Ridicarea BOR la rang de Patriarhat in
anul 1925, prin hotararea Sfantului Sinod de la
4 februarie, si consﬁntita apoi prin intronizarea
patriarhului Miron Cristea la 1 noiembrie 1925, a
reprezentat a consﬁntire a unei istorii de aproape
doua milenii de crestinism pe pamant romanesc,
in care timp BOR a contribuit la viata crestinismului nu numai in sanul poporului roman, ci in
general pentru intreaga Ortodoxie.
A fost o conﬁrmare a faptului ca
Ortodoxia romaneasca a insemnat foarte mult
de-a lungul acestor milenii pentru viata crestina
din aceasta parte a lumii. Secole de-a randul a
continuat sa ﬁe un adevarat far, un sprijin pentru
intreaga Ortodoxie, atat pe plan material, cat si
cultural, spiritual“, a declarat pr. Florin Serbanescu. In cadrul alocutiunii sale, pr. cons. Serbanescu a amintit si despre dorinta patriarhului
Miron Cristea de a ridica o „Catedrala a Mantuirii
Neamului“, dorinta impartasita de acesta in acea
zi memorabila. „Catedrala Mantuirii Neamului a
fost o preocupare permanenta a primului patriarh al Romaniei, dar si a celorlalti patriarhi, mai
ales a vrednicului de pomenire Parintelui nostru
Teoctist, care a reluat ideea si s-a luptat foarte
mult pana cand a gasit locatia pe care o avem
astazi“, a spus PF Parinte Daniel, care a vorbit si
despre noua macheta a catedralei, expusa ieri
in cadrul sedintei CNB: „Aceasta noua macheta
arata si faptul ca Patriarhia Romana a tinut seama
de sugestiile, contributiile si ideile arhitectilor si
inginerilor care au participat la cele trei simpozio-

ane consultative, dar mai ales la cel de-al treilea
simpozion consultativ, din luna decembrie (9-10
decembrie), care a contribuit mai substantial la
deﬁnirea temei de proiectare“. Memoria momentului ridicarii BOR la rang de Patriarhie a fost
marcata si printr-un Te Deum, urmat de o slujba
de pomenire savarsita de Parintele Patriarh, alaturi de sobor numeros, in Catedrala patriarhala.
La ﬁnal, soborul a mers la mormintele celor patru
patriarhi inmormantati in Catedrala patriarhala,
unde a savarsit slujba de pomenire. In acelasi
timp, la Manastirea Radu Voda din Capitala s-a
savarsit aceeasi slujba la mormantul patriarhului Iustinian Marina. Dupa ce s-a rugat pentru
pomenirea vesnica a patriarhilor Romaniei plecati
la Domnul si a stropit cu vin mormintele lor din
catedrala, PF Parinte Patriarh Daniel a multumit
lui Dumnezeu, pentru „binefacerile revarsate
asupra Patriarhiei Romane de la inﬁintarea sa“,
care s-a realizat ca urmare a dorintei poporului
bine-credincios si a dorintei conducatorilor, atat
bisericesti, cat si de stat. „Aceasta dorinta a fost
indreptatita pentru ca, in 1885, BOR a primit
autocefalia, care a insemnat libertate in ceea ce
priveste administrarea si conducerea Bisericii
noastre fara oprelisti, fara conditii impuse din
afara, doar pastrand unitatea de credinta, de viata
liturgica si de disciplina canonica cu Patriarhia
Ecumenica si cu toate celelalte Biserici Ortodoxe“.
Nu s-ar ﬁ putut infaptui aceasta ridicare in rang
daca nu s-ar ﬁ realizat in 1918 statul unitar roman.
„Avem o ingemanare intre libertatea poporului
roman, care dupa Razboiul de Independenta din
1877 devine independent, si marea Unire din 1918.
S-a subliniat atunci, in 1925, ca de fapt libertatea
si unitatea poporului roman la care a contribuit
foarte mult BOR au fost o temelie puternica si
o evidenta pentru proclamarea sau ridicarea
BOR autocefale la rang de Patriarhie“. Patriarhia
inseamna nu numai libertate de Biserica autocefala, ci si demnitate in raport cu alte Biserici si, in
acelasi timp, inseamna responsabilitate mai mare.
„In Biserica, orice titlu de onoare mai mare atrage
dupa sine o responsabilitate, o exigenta si o jertfelnicie mai mare. Patriarhie inseamna pentru noi
o demnitate, un imbold si o datorie de a lucra mai
mult pentru Ortodoxie. BOR devenind Patriarhie
are obligatia sa contribuie mai mult la apararea si
promovarea valorilor ortodoxe pe plan national si
international“, a mai spus PF Parinte Daniel.
“Rugam pe Bunul Dumnezeu ca si astazi,
impreuna cu toate institutiile de stat, sa pastram
si sa inmultim darurile primite de la inaintasi sa
le sporim, spre slava Preasﬁnte Treimi, spre binele
Bisericii si spre cinstirea poporului roman dreptmaritor“, a conchis PF Parinte Daniel, Patriarhul
Romaniei.
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DIN PARTEA PREASFINTITULUI PARINTE
MIHAIL FILIMON, EPISCOPUL AUSTRALIEI
SI NOII ZEELANDE
Prin purtarea de grija parinteasca si cu arhiereasca
binecuvantare, Preasﬁntia Sa ne-a trimis un material
catehetic de mare folos si trebuinta in parohii, pentru
intarirea suﬂeteasca, pentru cunoasterea credintei
stramosesti in forma ei curata si adevarata, spre zidirea si intarirea spirituala a ﬁecaruia dintre noi.
CREZUL
Noi ne marturisim crezul si credinta in Dumnezeu
prin Simbolul Niceo Constantinopolitan care este:
aﬁrmare a credintei noastre personale ca Ortodocsi,
o marturisire publica a Adevarului despre Dumnezeu
si o traire vie a Poporului lui Dumnezeu, care este
Biserica.
DE CE A FOST SCRIS CREZUL
Prin veacul al patrulea au aparut nenumarate invataturi gresite despre Iisus Hristos, Duhul Sfant si despre Biserica. Spre a combate aceste erezii si pentru a
restabili Adevarul, s au tinut doua Sinoade Ecumenice.
Sinodul de la Niceea a fost tinut in anul 325 dupa
Hristos care a clariﬁcat doctrina Ortodoxa despre Iisus
Hristos prin stabilirea primei parti din Simbolul de
Credinta. In anul 381 dupa Hristos, Sinodul de la Constantinopol a dat deﬁnitia corecta privitoare la Duhul
Sfant, editand a doua parte a Simbolului de credinta:
Si intru Duhul Sfant, Domnul de viata Facatorul, Care
din Tatal purcede,Cel ce imreuna cu Tatal si cu Fiul
este inchinat si slavit, Care a grait prin prooroci.
Intru una, sfanta, soborniceasca si apostoleasca Biserica; Marturisesc Botez spre iertarea pacatelor;
Astept invierea mortilor. Si viata veacului sa ﬁe. Amin.
DICTIONAR ORTODOX
Crez este derivat de la latinescul credo care inseamna
eu cred. Crezul Niceo Constantinopolitan a fost
profesat de crestinii ortodocsi, asa dupa cum a fost el
stabilit, fara schimbari, din secolul al patrulea pana in
zilele noastre.
CREDINTA
Credinta este pentru noi, crestinii Ortodocsi, insasi
temelia vietii noastre. Fara ea, Dumnezeu nu ni se
poate descoperi in mod complet, in Iisus Hristos.
CREDINTA AJUTA CUNOASTEREA LUI DUMNEZEU
“Drept aceea, si eu auzind de credinta voastra in
Domnul Iisus si de dragostea cea catre toti sﬁntii, nu
incetez a multumi pentru voi, pomenindu-va in rugaciunile mele. Ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus
Hristos, Tatal Slavei sa va dea voua duhul intelepciunii
si al descoperirii spre deplina Lui cunoastere.
Si sa va lumineze ochii inimii ca s-a pricepeti
care este nadejdea la care va chemat, care este bogatia
slavei mostenirii Lui, in cei sﬁnti, si cat de covarsitoare
este marimea puterii Lui, fata de voi, dupa lucrarea
puterii Lui , …” (Efeseni 1:15-19)

Mosii

de

iarna

In sambata premergatoare duminicii Infricosatoarei Judecati - ziua in care se lasa sec de carne
pentru Postul Sﬁntelor Pasti, Biserica Ortodoxa
face pomenirea celor trecuti la cele vesnice. Aceasta
sambata este cunoscuta in popor sub denumirea
“Mosii de iarna“. Exista pomenirea mortilor, pentru
ca Biserica nu vede in moarte sfarsitul existentei
omului. Astfel, sambata 6 februarie, in ﬁecare
biserica se oﬁciaza Sfanta Liturghie, urmata de
slujba Parastasului pentru cei adormiti. In ziua in
care se savarseste Sfanta Liturghie, preotul scoate
miride (particele) din prescura, pentru vii si morti.
Ele sunt asezate pe Sfantul Disc, alaturi de Agnet
- partea din prescura care reprezinta pe Hristos, ca
dragostea Lui sa se reverse si asupra lor. Amintim
ca in cadrul Sﬁntei Liturghii, Agnetul se preface in
Trupul si Sangele Domnului. Astfel, miridele (care
ii reprezinta pe cei pomeniti), participa la sﬁntenie
prin prezenta lor alaturi de Trupul lui Hristos de pe
Sfantul Disc. Se pot pomeni toti cei care au murit
nedespartiti de Biserica. Nu pot ﬁ pomeniti cei care
au murit in dispret cunoscut fata de Dumnezeu.
Precizam ca orice slujba a Bisericii se savarseste
numai pentru cei care sunt membri ai ei, adica au
devenit prin Sﬁntele Taine, madulare ale Trupului
tainic al lui Hristos.
De aceea nu pot ﬁ pomeniti nici copiii
morti nebotezati, pentru ca ei nu sunt membri ai
Bisericii. In slujba de la inmormantarea pruncilor
se spune: “Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul
nostru, Tu ai fagaduit sa dai imparatia cerurilor
celor nascuti din apa si din Duh“, ceea ce ne arata ca
ei au fost botezati.
In Sambata dinaintea Duminicii lasatului
sec de carne facem pomenirea mortilor, pentru
ca in duminica urmatoare Biserica a randuit sa se
faca pomenire de Infricosata Judecata si A doua
venire a Domnului la care ne vom infatisa cu totii.
Pentru ca multi crestini au murit pe neasteptate si
fara pregatirea sau fara pocainta necesara, Biserica
face mijlocire pentru toti acestia, ca sa se bucure de
fericirea vesnica. Simion Florea Marian mentiona
in lucrarea “Trilogia vietii“, “ca pe tot parcursul anului, in spatiul romanesc exista 20 de zile de Mosi“.
Cuvantul “mosi“ vine de la “stramosi“, si
se refera la persoanele trecute la cele vesnice. Cu
apelativul “mosi” sunt numiti nu doar mortii, ci si
principalele sarbatori ce le sunt consacrate, precum
si pomenile facute pentru ei. Din zilele de Mosi
amintim: “Mosii de primavara” (de Macinici), “Mosii de vara” (sambata dinaintea Rusaliilor), “Mosii
de toamna” (in prima sambata din luna noiembrie),
“Mosii de iarna” (sambata dinaintea Duminicii
lasatului sec de carne).

HRAMUL BISERICII
SFANTUL IOAN
BOTEZATORUL
DIN SYDNEY
Duminica, 10 ianuarie
2010, Consulul General
al Romaniei, insotit de
membrii Consulatului
General, a participat la
hramul Bisericii Ortodoxe Romane Sfantul
Ioan Botezatorul din
Sydney . Sfanta Liturghie
a fost oﬁciata de P.S.
Mihail, Episcopul Bisericii Ortodoxe Romane
din Australia si Noua
Zeelanda, asistat de un
sobor alcatuit din toti
preotii romani ortodocsi
din Sydney . A urmat o
agapa frateasca.
APEL DE SUFLET
PENTRU O
LUCRARE SFANTA

La Asezamantul Romanesc de la Ierihon sunt in
derulare lucrari de pictare a celui de-al doilea
paraclis si de constructie a unei case pentru
pelerinii romani, care
va purta numele „Bunul
samarinean”.
Ascultand indemnul
Preafericitului Parinte
Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Romane,
cei care doresc pot sa
sprijine ﬁnanciar Asezamintele romanesti de la
Ierusalim si Ierihon, pentru a deﬁnitiva lucrarile
de constructie si pentru a
primi pelerini romani.
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PAROHIA
ORTODOXA
“SFANTUL IGNATIE
TEOFORUL“
AUCKLAND
NOUA ZEELANDA
CALENDARUL
LUNII FEBRUARIE
MARTI 2 FEBRUARIE
Intampinarea Domnului.
Sf. Mc. Iordan si Gavriil
VINERI 5 FEBRUARIE
18:30 Taina Sf. Maslu
DUMINICA 7 FEBRUARIE
Lasatul secului de carne
9:00 Slujba Utreniei
10:00 Sf. Liturghie
Sf. Partenie, ep. Damascului si Luca; Cuv. Luca;
Sﬁntii 1003 Mucenici
din Nicomidia
DUMINICA 14 FEBRUARIE
9:00 Slujba Utreniei
10:00 Sf. Liturghie
Cuviosii: Auxentiu, Maron
si Avraam
LUNI 15 FEBRUARIE
Inceputul Postului Mare
VINERI 19 FEBRUARIE
18:30 Liturghia Darurilor
Inainte Sﬁntite
DUMINICA 21 FEBRUARIE
9:00 Slujba Utreniei
10:00 Sf. Liturghie
Cuv. Timotei; Sf. Eustatiu,
episcopul Antiohiei
VINERI 26 FEBRUARIE
18:30 Liturghia Darurilor
Inainte Sﬁntite
DUMINICA 28 FEBRUARIE
9:00 Slujba Utreniei
10:00 Sf. Liturghie
Cuviosii Parinti Ioan
Casian si Gherman din
Dobrogea; Cuv. Vasile Marturisitorul; Sf. Mc. Nestor;
Cuv. Vasile Marturisitorul
DESIGN & LAYOUT:
Cristi Dumitrache
romanianpages@yahoo.co.nz

Sfantul Muc. Haralambie
Sfantul Mucenic
Haralambie a trait in
vremea imparatiei lui
Sever (193-211) si s-a
facut vestit cu puterea
credintei sale si cu
ravna in propovaduirea
lui Hristos. Si era acest
episcop in Magnezia,
din Asia, iar maimarele cetatii era Luchian dregatorul. Deci,
acesta, nesuferind
cuvintele si zelul propovaduirii batranului episcop, a poruncit ostasilor sa ﬁe prins si, dus ﬁind la
judecata inaintea lui Luchian, Sfantul a marturisit
cu stralucire si fara frica, pe Hristos; drept aceea,
dregatorul a poruncit sa ﬁe dezbracat de hainele
sale si, dupa ce i-au jupuit tot trupul, cu unghii
de ﬁer, i-au taiat fasii de piele de pe trup. Iar
Sfantul Haralambie, rau ranit, a zis: “Multumesc
voua, fratilor, ca, strujind trupul meu cel vechi
si batran, m-ati innoit, imbracandu-mi suﬂetul
cu haina cea noua a suferintelor pentru Hristos”.
Si, vazand cei de fata rabdarea Mucenicului in
atatea chinuri si neincetatele lui rugaciuni pentru
toti, multi din ei, barbati si femei, s-au lepadat
de idoli si au crezut in Hristos; iar dregatorul,
cercetandu-i si chinuindu-i, fara mila pe acestia,
a poruncit sa li se taie capetele. Se zice ca insasi
fata imparatului, Galina, auzind de taria de suﬂet
cu care Sfantul Haralambie a rabdat cele mai grele
chinuri, a crezut in Hristos si s-a botezat. Deci,
istovit de atatea cumplite chinuri pe care a trebuit
sa le indure, a fost osandit la moarte, prin sabie. Si
Sfantul Haralambie s-a mutat la Domnul, dandusi suﬂetul in temnita, asteptand sa i se taie capul,
si s-a numarat cu Sﬁntii.

Lasata Secului pentru Paste
In calendarul bisericesc, Lasata Secului are doua
etape care conduc treptat catre Postul Pastelui:
Duminica Lasatului sec de carne (22 februarie) si
Duminica Lasatului sec de branza (1 martie).De
regula, cuvantul sec, din sintagme precum “lasatul
secului” sau “mancare de sec”, este inteles ca ﬁind
sinonim cu uscat, fara grasime, de post. Astfel,
“Lasata Secului” ar insemna inceputul vremii
de sec. Insa, la Sﬁntii Parinti, accentul nu cade
pe mancare. Secul pe care il cere postul ortodox
este seclum (saeculum), adica lumea impatimita.
Omul cel vechi, omul pacatos trebuie sa dispara
treptat. Primul pas pe aceasta cale este sentimentul unei nespuse cainte. “De unde voi incepe

a plange faptele mele ticaloase?” Aceste cuvinte
ce deschid “Canonul Pocaintei” al lui Andrei
Criteanul caracterizeaza aceasta stare spirituala.
“Desfatandu-ma in adancurile pacatului, strig catre milostivirea Ta cea fara de margini... da-mi lacrimi, Hristoase, spre curatirea inimii de patimi...
usile pocaintei deschide mie, Datatorule de Viata.”
Aceasta idee continua, cu intensitate mereu
crescanda, in cantarile Bisericii (in special in
perioada Postului Mare), in rugaciunile liturgice,
in viata si invatatura marilor ei Sﬁnti. Insa, ceea ce
se cere nu este doar plangerea rautatilor personale, ci “o lupta nevazuta” impotriva gandurilor
rele si pacatoase. Sﬁntii Parinti au atras atentia ca
postul inteles doar ca efort alimentar, nu are nici
o valoare: “De mancare postind, suﬂete al meu,
dar de pofte necuratindu-te, in desert te lauzi cu
nemancarea... Ca un mincinos vei ﬁ urat de Dumnezeu si demonilor celor rai te vei asemana, caci
nici ei nu mananca pururea...”. In viata crestinilor
ortodocsi, posturile care preced marile sarbatori
au o importanta cu totul deosebita pentru ca de
ele este legat unul din actele centrale pe care ei
le indeplinesc in biserica, si anume, impartasirea
cu Trupul si Sangele Domnului. Pentru crestinul
ortodox nu se poate concepe impartasire fara post.
Respectarea postului este o conditie esentiala pentru impartasirea cu vrednicie. Ea este si o obligatie
prescrisa de porunca a patra bisericeasca prin care
ni se cere “sa ne spovedim si sa ne cuminecam in
ﬁecare din cele patru posturi mari de peste an, ori
daca nu putem, cel putin o data pe an, in postul
Sﬁntelor Pasti”.

Duminica Ortodoxiei
Duminica Ortodoxiei sau Duminica biruintei
Ortodoxiei este sarbatorita in prima duminica a
Postului Mare. Este sarbatoarea victoriei iconodulilor asupra iconoclastilor prin decizia Sinodului
VII Ecumenic din anul 787, consﬁntita de sinodul
de la 843. Drept urmare, slujba de praznuire
pomeneste restaurarea cinstirii icoanelor in
tipicul Bisericii dar si in viata particulara a crestinilor. Adesea, slujba cuprinde procesiuni triumfale ale clerului si credinciosilor in jurul bisericii,
purtând icoanele hramului sau sﬁntilor parohiei.
In zone cu jurisdictii multiple (de ex in Statele
Unite), se slujesc Vecernii pan-ortodoxe, de obicei
in ajunul sarbatorii. Tema acestei duminici este
victoria credintei adevarate. “Aceasta este biruinta
care a biruit lumea: credinta noastra” (I Ioan 5:4).
De asemenea, icoanele sﬁntilor aduc marturie ca
omul, “facut dupa chipul si dupa asemanarea lui
Dumnezeu” (Gen 1:26), a devenit sfânt si indumnezeit prin curatarea lui insusi ca o imagine vie a
lui Dumnezeu.

