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"În vremea aceea Iisus, ridicându-Si ochii către cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăvește pe Fiul Tău, ca și Fiul să 
Te preaslăvească, precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Si 
aceasta este viața veșnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis. Eu 
Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârsit. Si acum, preaslăveste-Mă Tu, Părinte, la 
Tine însuți, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat 
Mie din lume. Ai Tăi erau si Mie Mi i-ai dat si cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la 
Tine, căci cuvintele pe care Mi le-ai dat, Eu le-am dat lor, iar ei le-au primit si au cunoscut cu adevărat că de la Tine am 
iesit si au crezut că Tu M-ai trimis. Eu pentru acestia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ei 
sunt ai Tăi. Si toate ale Mele sunt ale Tale si ale Tale sunt ale Mele si M-am preaslăvit întru ei. Si Eu nu mai sunt în lume, iar 
ei în lume sunt si Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeste-i în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat, ca să fie una precum 
suntem si Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat; si i-am păzit si n-a pierit nici 
unul dintre ei, decât numai fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la Tine si pe acestea le grăiesc în lume, 
pentru ca bucuria Mea să o aibă deplină în ei."    (Ioan 17, 1-13)   

Această rugăciune pe care a rostit-o Domnul Iisus înaintea morţii Sale, a fost ascultată de Tatăl cu toată purtarea de grijă, şi 
roadele s-au văzut îndată. La vremea muceniciei Sale, întâiul mucenic pentru credinţa Creştină, Sfântul Arhidiacon Ştefan, a 
văzut “slava lui Dumnezeu şi pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu”  (Fapte 7:55). 

Şi înţeleptul Apostol Pavel scrie că Dumnezeu “L-a aşezat pe El (pe Hristos) de-a dreapta Sa, în ceruri, mai presus decât 
toată începătoria şi stăpânia şi puterea şi domnia şi decât tot numele ce se numeşte, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel 
viitor. Şi toate le-a supus sub picioarele Lui” (Efeseni 1:20-22). 

Aceasta este despre slăvirea Domnului Iisus. Cu privire la unitatea duhovnicească a următorilor Săi, aceasta s-a întâmplat 
chiar atunci când El se rugase Tatălui Său. În Fapte se spune despre Apostoli ca “toţi aceştia, într-un cuget, stăruiau (1:14), iar 
inima şi sufletul mulţimii celor ce au crezut erau una ” (4:32). 

După cum am mai spus, rugăciunea lui Iisus nu este numai pentru Apostoli – deşi în primul rând pentru ei este – ci 

este şi pentru toţi cei care au venit şi vor veni la credinţa în Hristos “prin cuvântul lor”. 
Deci, această rugăciune mai era şi pentru Sfinţii Părinţi ai Primului Sinod Ecumenic, pe care îl sărbătorim astăzi. “Păzeşte-

i!” – S-a rugat Domnul Tatălui Său. Şi Tatăl i-a păzit pe ei de ereziile lui Arie, şi i-a insuflat, luminat şi întărit prin Duhul 

Sfânt că să apere şi să întărească credinţa Ortodoxă. 
Această rugăciune este pentru noi toţi care suntem botezaţi în Biserica apostolească şi care, de la Apostoli şi urmaşii lor, am 

ajuns să cunoaştem numele mântuitor al Mântuitorului Hristos. 
O, fraţii mei, gândiţi-vă cum Domnul Iisus, chiar înainte de moartea Sa, cu două mii de ani în urmă, S-a gândit la voi, şi S-a 

rugat lui Dumnezeu pentru voi! 
O, această rugăciune atotputernică să vă păzească şi să vă curateasca de toate păcatele, să vă umple de bucurie şi să vă 

unească inimile şi sufletele! 
Să fim cu toţii una în slăvirea Tatălui, şi Fiului şi Duhului Sfânt – Treimea cea deofiinţă şi nedespărţită, acum şi 

pururea, şi-n vecii vecilor. Amin.                                     Din “Predici”, Sf.Nicolae Velimirovici - www.voscreasna.com 
 

În concluzie, înţelegem că dreapta credinţă este temelia mântuirii noastre, a dobândirii vieţii şi fericirii veşnice. Iar 
dacă pierdem dreapta credinţă, pierdem darul vieţii veşnice, întrucât pierdem certitudinea sau lumina drumului celui 
adevărat al mântuirii. Dreapta credinţă ne cheamă însă şi la dreapta vieţuire, adică ne cheamă la pocăinţă pentru păcate şi la 
ridicarea din păcate, la creşterea în virtuţi, la fapte bune de milostenie şi de ajutorare a semenilor noştri. Dreapta credinţă ne 
cheamă şi la o dreaptă lucrare misionară, aceea de-a transmite Evanghelia iubirii Mântuitorului Iisus Hristos, prin cuvânt şi 
faptă, generaţiei viitoare, copiilor şi tinerilor, prin educaţie religioasă în familie, în biserică şi în şcoală. 

Să ne ajute Bunul Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic şi ale tuturor Sfinţilor, să 
păstrăm dreapta credinţă ca fiind cel mai mare dar spiritual al vieţii, să creştem în ea şi în sfinţenia pe care ne-o dăruieşte 
ea, cu nădejdea mântuirii şi a vieţii veşnice. Amin!        † Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române - www.actualmm.ro 

Cred Într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.  
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut,  Care din Tătal S-a născut, mai înainte de toţi vecii. 
Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-
au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri Şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi 
din Maria Fecioara Şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi... Şi a înviat a treia zi după Scripturi ...                 (Crezul) 



 
 
 

                                                  Programul săptămânii 24 mai  - 1 iunie  2015 
                   Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică          24 mai     8  - 12 - Sf. Liturghie (Duminica Părinţilor Sinodului I Ecumenic)  –  Pr.Ticu 

Duminică          24 mai    17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului –  Pr.Ticu 

Luni                  25 mai   17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli –  Pr.Ticu 
Marţi                26 mai    - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri           27 mai     9 - 10 - Sfinţirea mică a apei –  Pr.Ticu 

Vineri               29 mai     9 - 11 - Taina Sf.Maslu  

Vineri               29 mai   17 – 18 - Slujba acatistului –  Pr.Ticu 

Sâmbătă           30 mai        7.30 – 11 -  Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi (Moșii de vară) –  Pr.Ticu 

Sâmbătă           30 mai       17 – 18 -  Vecernia Rusaliilor –  Pr.Dragoș 

Duminică          31 mai     8  - 12 - Sf. Liturghie (Duminica Pogorârii Duhului Sfânt)  –  Pr.Dragoș 

Duminică          31 mai     12 - 13 - Vecernia plecării genunchilor (a Sfintei Treimi) 

Luni                    1 iunie     8  - 12 - Sf. Liturghie (Sfânta Treime)  –  Pr.Dragoș 

 

                            PARINŢI DUHOVNICEȘTI de la Mănăstirea Sihăstria- Părintele Ioanichie Bălan s-a născut la  10 februarie  
                          1930 în localitatea Stănița, județul Neamț. După ce a absolvit Liceul comercial din Roman, în 1949, a venit la  
                          Mănăstirea Sihăstria. Este călugărit de către IPS Sebastian Rusan, la data de 14 aprilie 1953 și este hirotonit diacon  
                           în 1953. Între 1949 – 1971 îndeplinește în Mănăstirea Sihăstria ascultările de casier, contabil, secretar și ghid al  
                           mănăstirii. Începînd cu anul 1955 se face remarcat ca un bun predicator și, mai ales, ca un apreciat scriitor. Între  
                          1971 – 1990, sub presiunea autorităților comuniste, ierodiaconul Ioanichie Bălan este transferat la Mănăstirea  
                          Bistrița, județul Neamț. Între 1971 – 1975 urmează cursurile Institutului Teologic Universitar din București pe care  
                          îl absolvă cu licența „Chipuri de călugări îmbunătățiți din mănăstirile nemțene“. A fost hirotonit ieromonah de  
                          către IPS Teoctist  la 2 februarie 1979, hirotesit apoi protosinghel în 1984 și arhimandrit în 1992. În 1990 revine la 
mănăstirea Sihăstria unde își continuă activitatea misionară de popularizare a credinței ortodoxe. 

A scris mai multe cărţi, despre sfinţi sau părinţi duhovniceşti din România, dar şi scrieri originale: Patericul românesc, 

Convorbiri duhovnicești, Istorioare duhovnicești , Călăuza ortodoxă în biserică, Călăuza ortodoxă în familie și societate, Părintele 

Paisie duhovnicul, Părintele Cleopa duhovnicul, Viața Părintelui Cleopa, Sfinte Moaște din românia, Sfinte Icoane făcătoare de 

minuni din România, Versuri duhovnicești (2006 și 2008). A mai editat  Viețile Sfinților în 12 volume, după ediția mitropolitului 
Grigorie Dascălul de la București și Căldărușani din 1834 - 1836.                                                               http://ro.wikipedia.org 

A trecut la cele veşnice la Mănăstirea Sihăstria în noaptea de 21 spre 22 noiembrie 2007, după o lungă şi foarte grea suferinţă. 

27 mai – Sf.Ioan Rusul s-a născut în jurul anului 1690 în Rusia. A căzut prizonier la turci, în timpul războiului dintre ruşi şi 
turci, prin 1711. Aşa a ajuns rob la un ofiŃer superior turc din Procopie, Asia Mică, pe care l-a respectat şi i s-a supus cu 
smerenie. Pentru că nu l-a obligat să se lepede de Hristos, Dumnezeu i-a dăruit turcului bogăŃii şi faimă. A locuit în grajd cu 
dobitoacele. A murit la 40 de ani, pe 27 mai 1730, la înmormântarea sa fiind prezenŃi chiar şi mulŃi musulmani. Sfintele sale 
moaşte au fost descoperite peste trei ani, după ce s-a arătat sfântul în vis preotului satului. În anul 1832, Osman Paşa a aruncat 
moaştele sfântului în foc, dar nu au ars și au rămas negre de la fum până astăzi.                                           http://ziarullumina.ro 

 Moaştele Sf.Ioan Rusul se află în localitatea Procopie din insula grecească Evvia. Grecii l-au adus aici pe sfântul 
atunci când au plecat din localitatea Procopie din Turcia, în urma schimbului de populaŃii între Grecia şi Turcia, în jurul anului 
1924. Aici, grecii i-au ridicat o biserică impunătoare Sf.Ioan Rusul, cel care a trăit toată viaŃa ca un rob, în grajd, împreună cu 
animalele. S-a construit în 21 de ani (1930-1951). Este în formă de navă, zugrăvită cu fresce bizantine şi îmbrăcată în 
marmură. Sfântul îi întâmpină din icoană în picioarele goale. După ce şi-au descărcat inima, credincioşii merg la micul paraclis 
de lângă biserică, unde se încing cu centura şi se acoperă cu camilafca sfântului, şi apoi se închină, fac metanii şi 
plecăciuni în faŃa icoanelor Sf.Siluan Aghioritul şi Serafim de Sarov, prieteni şi împreună-rugători cu Sf.Ioan Rusul. Din tinda 
paraclisului, de la nişte robinete special amenajate, credincioşii îşi iau acasă ulei sfinŃit de la candela care arde neîncetat la racla 
sfântului tămăduitor şi făcător de minuni. Ultima oprire este la agheasmatarul cu apă sfinŃită, aflat la câŃiva paşi de paraclis.                              

“Cugetă la moarte, că de ea nu vei scăpa. Rabdă ispitele, că ele te încoronează. Iubeşte-ţi şi chilia ca loc de apropiere şi 

vorbire cu Domnul. Citeşte, cugetă, scrie, roagă-te, toate fă-le cu dragoste, fără lene, fără plictiseală, ca să-ţi fie de folos. Iar în 

inimă plângi neîncetat. Caută pacea tuturor şi parte de ea vei avea.”           Părintele Ioanichie Bălan 

                              Moșii de vară – Pomenirea morŃilor  și  Prinoasele folosite în cadrul rânduielilor de pomenire a celor adormiŃi : 
                       Pâinea (sau colacul), numită parastas, simbolizează trupul Mântuitorului Hristos. Ea este împărŃită celor ce participă la  
                      această pomenire, arătând prin aceasta legătura strânsă dintre cei răscumpăraŃi de Hristos, prin jertfa de pe cruce. Coliva,  
                      fiind făcută din grâu fiert, îndulcit cu diferite aromate, închipuie trupul mortului, pentru că hrana principală a trupului este  
                      grâul. Aromatele reprezintă virtuŃile sfinŃilor şi ale celor pomeniŃi. Coliva este în acelaşi timp expresia materială a credinŃei în 

nemurire şi înviere (cf. Ioan 12, 24). Vinul cu care este stropit trupul mortului sau colacul la parastas simbolizează aromatele cu care a fost uns 
trupul Mântuitorului Hristos, dar este şi o preînchipuire a nemuririi şi a vieŃii veşnice, ca simbol al sângelui — seva vieŃii (pr. prof. Ene Branişte). 
Pomul împodobit cu fructe şi prinoase înseamnă raiul în care petrece sufletul celui răposat, dar şi pomul din care au mâncat strămoşii noştri şi au 
murit (V. Mitrofanovici şi col.). Lumânările în cadrul slujbelor pentru cei morŃi simbolizează pe Hristos — Lumina lumii, întru care avem lumina 
vieŃii (cf. Ioan 8, 12), dar şi candela credinŃei şi a faptelor bune cu care vom întâmpina pe Mirele ceresc, la sfârşitul lumii (cf. Matei 25, 14). 

 

 

 




