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 "Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în 

ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în 

ceruri. Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai 

mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine.  Atunci 

Petru, răspunzând, I-a zis: Iată noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat Ţie. Cu noi oare ce va fi?  Iar Iisus le-a zis: Adevărat zic vouă 

că voi cei ce Mi-aţi urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul Omului va şedea pe tronul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe 
douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, 

sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine, pentru numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi va moşteni viaţa veşnică. Şi mulţi dintâi 
vor fi pe urmă, şi cei de pe urmă vor fi întâi. "                                     ( Matei 10, 32-33 și 37-38; 19, 27-30) 
 

Biserica prăznuieşte anume această Duminică a tuturor Sfinţilor în prima duminică după Pogorârea Duhului Sfânt, ca să ne 
înveţe că apostolii, ca şi toţi sfinţii, s-au arătat cei mai mari eroi din istoria neamului omenesc, nu atât prin propriile puteri 

cât prin binecuvântată putere a Duhului Sfânt. Ei s-au hrănit cu pâinea lui Dumnezeu, s-au înzestrat cu purtarea de grijă a lui 
Dumnezeu, s-au înarmat cu armele lui Dumnezeu. Numai aşa au putut să stăruiască în luptă, să îndure totul şi să biruiască în toate. 

“Şi mulţi dintâi vor fi pe urmă, şi cei de pe urmă vor fi întâi”. Astfel încheie Domnul profeticul Sau cuvânt către apostoli, 
cuvânt ce s-a împlinit şi se împlineşte până astăzi, având însă a-şi primi supremă împlinire abia la Judecata de Apoi. Apostolii 
erau priviţi ca "cei de pe urmă" în Israel, pe când fariseii şi toţi făţarnicii prigonitori ai apostolilor erau "cei dintâi": Am ajuns ca 

gunoiul lumii, ca măturătura tuturor, până astăzi (I Corinteni 4, 13). Dar apostolii au ajuns cei dintâi, iar prigonitorii lor cei 

din urmă, şi în cer şi pe pământ. Vânzătorul Iuda era printre cei dintâi, dar prin trădarea lui Dumnezeu a ajuns cel din 

urmă. Mulţi sfinţi erau socotiţi codaşi, dar au ajuns în frunte, în vreme ce chinuitorii şi batjocoritorii lor au căzut din cinstea ce-o 
aveau în ochii lumii şi sunt ultimii înaintea feţei lui Dumnezeu. Atunci, la înfricoşatul Judeţ, se va descoperi că foarte, foarte mulţi 
care sunt astăzi priviţi ca cei dintâi între noi, vor coborî pe treapta cea mai de pe urmă, iar mulţi din cei ce singuri se socotesc şi 
sunt socotiţi şi de lume a fi ultimii, se vor înaltă şi vor fi cei dintâi. 

Cuvântul acesta are şi un înţeles lăuntric. În noi, în fiecare, se dă o luptă între omul nostru de jos şi cel de sus. Când în noi 

stăpâneşte ceea ce este josnic, grosolan, păcătos şi şovăielnic, atunci omul cel de jos este cel dintâi şi are întâietate asupra 
omului de sus. Dacă omul îşi mărturiseşte păcatele, se căieşte şi primeşte împărtăşire de Hristos cel viu, atunci omul de jos cade 
şi este cel din urmă, pe când cel nobil se ridică de pe ultimul loc pe primul. Şi, dimpotrivă, când în noi domneşte frumuseţea şi 

înălţimea lui Hristos, în smerenie şi ascultare către Domnul, în credinţă şi fapte bune, atunci omul cel de sus sta la locul 
lui, care este al întâietăţii, iar omul de jos pe locul cel mai de jos. Dar, vai, se poate întâmpla că astfel fiind, omul bun şi 

evlavios să se bizuie prea mult pe sine, de unde se naşte mândria, iar din mândrie toate relele prin care josnicul se proţăpeşte 
iarăşi deasupra iar omul nobil e împins inultimul rând. Şi aşa cel din urmă ajunge întâiul, iar întâiul ajunge cel din urmă. 

Trebuie de aceea să fim neîncetat cu luare-aminte de sine, şi să nu ne încredem prea mult în noi înşine, ci toată nădejdea 
să ne-o punem, cu rugăciune, în Domnul şi în biruitoarele Sale arme pline de har. “Toate le pot întru Hristos, cel ce mă îmbraca 

cu putere” (Filipeni 4, 13), zice Apostolul Pavel. Toate le putem, O, atotputernice Doamne, prin Tine şi prin puterea Ta 
dăinuitoare în noi. Nu putem nimic de la noi înşine, afară doar de păcat. Fără Tine suntem flămânzi, fără Tine suntem goi, 

Părinte. Suntem slabi şi neînarmaţi fără Tine, Conducătorul nostru în luptă. Cu tine avem toate şi putem toate, O, Mântuitorul 

nostru cel nebiruit. Cu mulţumită pentru toate, ne rugăm Ţie: nu ne trece cu vederea, nu-Ţi întoarce ajutorul de la noi cât vom 

trăi! Ţie se cuvine slava, O, Doamne Iisuse, împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh, Treimea cea deofiinta şi nedespărţită, acum şi 

pururea şi în vecii vecilor. Amin.                                            Sfântul Nicolae Velimirovici – www.crestinortodox.ro                                            
                                                                                                      

Să ştiţi că în cuvintele acestea Domnul Hristos nu exclude iubirea faţă de tată şi de mamă, iubirea faţă de fraţi şi de surori, de 
fii şi de fiice, care-i iubire firească şi Dumnezeu a binecuvântat-o şi totuşi, zicea Domnul Hristos, că cel ce-i iubeşte pe ai lui mai 
mult decât pe El nu-i vrednic de El. De ce? 

Pentru că în cazul când îl iubeşti pe om mai mult decât pe Dumnezeu faci lucrurile omului, nu faci lucrurile lui 

Dumnezeu, îngădui lucruri pe care Dumnezeu nu le îngăduie, pentru copilul tău, pentru fiica ta, pentru fratele tău, pentru 
părinţii tăi. îngădui nişte lucruri pe care Dumnezeu nu le binecuvintează. De ce? Pentru că îl iubeşti pe om mai mult decât pe 
Dumnezeu.                                                                                             Părintele Teofil Părăian - http://www.voscreasna.com 

  "Aş fi cârtit împotriva lui Dumnezeu că m-a făcut om, dacă n-ar fi trăit Hristos pe pământ."   

                                                                                                                                                          (Sf. Iustin Popovici) 



  

Programul săptămânii  15 iunie 2014 – 22 iunie 2014 
Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică       15  iunie         8  - 12 -  Sf. Liturghie (Duminica Tuturor Sfinților) – Pr.Dragoș 
Duminică       15  iunie        17  - 18 -  Paraclisul Maicii Domnului și cateheză – Pr.Dragoș 
Luni               16 iunie        17  - 18 -  Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 
Marţi             17 iunie  - Program administrativ (zi liberă) 
Miercuri       18 iunie         9  - 11 -  Sfinţirea mică a apei - Pr.Dragoș 
Vineri            20 iunie        9  - 12 -  Taina Sf.MASLU 
Vineri            20 iunie       17  - 18 -  Slujba acatistului – Pr.Dragoș 
Sâmbătă        21 iunie         7 – 12 -  Sfânta Liturghie și pomenirea celor adormiţi  – Pr.Dragoș 
Sâmbătă        21 iunie       17 – 18 -  Vecernia Duminicii a II - a după Rusalii – Pr.Ticu 
Duminică       22  iunie         8  - 12 -  Sf. Liturghie (Duminica Sfinților Români) – Pr.Ticu 
Duminică       22  iunie        17  - 18 -  Paraclisul Maicii Domnului și cateheză – Pr.Ticu 

 

” DAȚI-MI  MAME  CREȘTINE  ȘI VOI SCHIMBA FAȚA LUMII ” -  Sf. Vasile cel Mare 

Despre postul Sfinţilor Apostoli                                                                                     www.crestinortodox.ro 
Primele mărturii despre Postul Apostolilor Petru si Pavel le avem din secolul al IV lea, în Constituțiile Apostolice. Acest post 

era ținut la ȋnceput numai ȋn cercurile monahale și abia mai târziu s-a extins si la credincioși. Era numit ȋn vechime Postul 

Cincizecimii, datorită darurilor Sfantului Duh, care s-au pogorât peste Sfintii Apostoli. 
Postul Sf. Apostoli Petru si Pavel nu are o durată fixă, deoarece ȋnceputul lui este ȋn functie de data variabilă a Sfintelor Pasti. 

Acest post ȋncepe ȋntotdeauna ȋn lunea după Duminica Tuturor Sfintilor, prima duminică după Rusalii. Astfel, se poate ȋntampla ca 

Duminica Tuturor Sfintilor să fie după 29 iunie si Postul Sf. Petru si Pavel să se desființeze. Așa s-a ȋntâmplat ȋn anii 1945 si 1956, 
când Invierea a fost prăznuită pe 6 mai. In cele două cazuri, Sfântul Sinod a hotărât să se țină trei zile dinaintea sărbătorii Sf. 

Apostoli. O situatie similară  am avut și ȋn anul 1983, când am sărbătorit Sf. Paști pe 8 mai, iar Postul  Sfintilor Apostoli a fost 
numai de două zile, 27-28 iunie. 

In Postul Sf. Petru si Pavel, sâmbăta si duminica se mănâncă pește. Avem dezlegarea la pește și pe 24 iunie, atunci când 

sărbătorim Nasterea Sf. Ioan Botezătorul. Dezlegare la pește avem și luni, marți si joi, numai dacă ȋn aceste zile prăznuim un sfânt 
cu cruce neagră ȋn calendar. Când o astfel de sărbătoare cade miercuri sau vineri se dezleagă la untdelemn si vin. Dacă sărbătoarea 

Sfinților Apostoli Petru si Pavel cade miercuri sau joi, se face dezlegare la pește, vin si ulei. 
                                                 

Așa cum am anunțat ȋn numărul trecut, duminică 1 iunie 2014, Parohia Apărătorii Patriei II – Sfântul 
Ambrozie a găzduit cea de-a IV-a Ediție a Festivalului de pricesne ”Blândul Păstor”. 

 Marele premiu a fost câștigat de Grupul vocal « Sfântul Ambrozie»,  iar concurenta parohiei Mărțișor, 
domnișoara Andreea Pȋrvulescu a obținut mențiunea a III-a.  

O puteţi urmări pe :  https://www.youtube.com/watch?v=reAvi4xr5vk&feature=youtu.be 
 

                       Drumul spre Hristos se face prin dragoste   „Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne  
                    întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic.” (Ioan 15, 5) 

 

                           Este firesc faptul ca noi trebuie să devenim oameni buni, căci dacă nici asta nu facem, atunci ce vom reuși să   
                     facem? Dar asta ține de școala primară. Biserica noastră ne învață să-L iubim pe Hristos, să iubim persoana  
                     Domnului nostru Iisus Hristos. În Biserică se dezvoltă această relație. Iar aceasta este o relație personală cu  
                     Hristos și nu cu învățăturile Sale sau cu Evanghelia Sa. Evanghelia este ceva care doar ne ajută să ne atingem   
                     obiectivul care este acela de a-L iubi pe Hristos. Când vom fi ajuns această stare, Evanghelia nu ne va mai fi  

                     necesară. Nu vom mai avea nevoie de nimic, toate aceste lucruri nu vor mai fi … singură relația omului cu 
Dumnezeu va mai rămâne. Aici este diferența dintre Biserică și religie. Religia te învață să-ți îndeplinești sarcinile. De altfel, 

asta fac și păgânii. De exemplu, mergem în pelerinaj, lăsăm ceva în cutia milei, aprindem lumânări, lăsăm acolo puțin ulei, lăsăm 
un pomelnic. Toate acestea sunt îndatoriri religioase, dar inima noastră nu se schimbă cu nimic. Iată că am făcut tot ceea ce 
eram datori să facem dar suntem tot aceiași: gata să-i rănim pe ceilalți, gata de a-i bârfi, gata de a ne vărsa tot veninul…gata de a 

face tot ce făceam și înainte, inima noastră nu s-a schimbat. Și asta pentru că încă n-am dobândit o relație personală, vie, cu 
Hristos. Pentru că ne limităm doar la a ne îndeplini sarcinile.  

     (Mitropolitul Atanasie de Limasol, Dragostea depășește orice logică)                                         www.doxologia.ro     
                                       „Fiţi sfinţi, că Eu, Domnul, sunt sfânt!” (Lev. 11, 45) 
    

“Înfrânt nu eşti atunci când 
sângeri, 
Nici ochii când în lacrimi ţi-s. 
Adevăratele înfrângeri, 
Sunt renunţările la vis.” 
  

(Radu Gyr – Îndemn la luptă) 

Un frate care a păcătuit a mers la un Sfânt Părinte şi l-a întrebat ce trebuie să facă: „Ai 
căzut? Ridică-te!”, i-a spus acesta. „M-am ridicat, dar am păcătuit din nou”, i-a răspuns 
fratele. „Nu-i nimic, i-a spus părintele, ai căzut, te ridici din nou…! Clipa morții trebuie să te 
găsească, fie ridicându-te, fie căzând, dar în luptă cu tine însuţi şi cu ispitele. Numai aşa 
găseşti calea spre rai”       (Părintele Iustin Pârvu, Daruri duhovnicești) 

 

 Nu atât de mult contează victoria, cât lupta! Dumnezeu trebuie să ne găsească luptând. 

 

 




