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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. "                         (Ev. Matei 10, 32-33 și 37-38; 19, 27-30)      

Duminica Tuturor Sfinţilor și Biserica sărbătoresc pentru încă o dată restaurarea omului!... Deoarece suntem chemaţi cu toţii 

"să vă înnoiti în Duhul minţii voastre și să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, cel după chipul lui Dumnezeu, zidit întru dreptate și în 

sfinţenia adevărului" (Ef. 4, 23-25).  
S-a vorbit și se va mai vorbi despre sfinţenie. Cu toţii știm, mai mult sau mai puţin, ce este sfinţenia. Insă aș vrea să vă pun 

la inimă două gânduri... In primul rând, cel ce păcătuiește este om, iar cel ce se pocăiește este sfânt! 
Si în al doilea rând, pentru că ne aflăm după Sărbătoarea Pogorării Duhului Sfânt, și am primit (noi toţi, prin taina Sfântului 

Botez) roada Duhului, aș vrea să privim prin prisma acestor roade care ar fi păcatele pe care le săvarșim cu știinţă sau fără de 

știinţă. Sfinţenia nu este opusul păcatului?... Care sunt roadele Duhului? 
Dragostea... Oare opusul dragostei nu este dușmănia? Ura? Neînţelegerea provenită din incapacitatea mea de a iubi și eu la 

rândul meu... Sau de a mă iubi pe mine mai mult decât pe ceilalţi. 

Bucuria... Oare opusul bucuriei nu este invidia? Chiar și înainte de mândrie există invidia. Dacă eu m-aș bucura și aș 
aprecia cu adevărat ceea ce am, atunci aș mulţumi, aș fi recunoscător, m-aș simţi binecuvântat. 

Pacea... Oare opusul păcii este viclenia?... Dorinţa aceasta veninoasă prin care îmi pierd pacea și mă frământ să înșel, să 
dobândesc cu orice chip necinstit ceva. 

Indelunga-răbdare... Oare aici ceea ce mă sustrage acestui dar nu este propria mea voinţă? Dacă eu aș crede cu adevărat în 

pronia Dumnezeiască, ce m-ar putea împiedica să am răbdare așteptând răspunsul Lui la frământarea mea? 
     Bunătatea... Oare opusul ei nu este facerea de rău? Si opusul ei care este?... Bunătatea ce se exprimă prin fapte, adică prin: 

Facerea de bine... Opusul ei nu este interesul "binelui meu" ce mă conduce prin gânduri către a face fapte care nu sunt în 
concordanţă cu ceea ce este binele fratelui meu? 

Credinţa... Opusul ei este necredinţa, fără îndoială! Dar necredinţa din mândrie, nu din necunoaștere. Precum există și 

indiferenţa provenită din mândrie, din credinţă în ceea ce sunt și în bogăţiile avute. 
Blândeţea... Oare opusul ei nu este mânia? Si spun Sfinţii Părinţi că mânia este nebunie în faţa lui Dumnezeu.  

     Infrânarea... Opusul ei nu este lăcomia? Lăcomia ce în zilele noastre este izvorâtă dintr-o mare comoditate trupească. 
     Curăţia... Opusul ei nu este desfrânarea? Si nu mă refer numai la cea trupească, ci mai degrabă la cea intelectuală prin care 

strâmbăm în mintea noastră chiar și tot ceea ce este drept în credinţa altora. 
Si continuând în ordinea enumerării făcute de Sf. Ap. Pavel al roadelor Duhului aș spune că: dragostea odată dobândită 

aduce bucurie; bucuria vine ca o lumină in viaţa noastră și revarsă pace în suflete; pacea din suflet ne învaţă să avem 

îndelungă-răbdare; îndelunga-răbdare ne dezvăluie bunătatea Domnului și cea dintre noi; bunătatea va căuta întotdeauna 
după modelul Domnului să facem bine aproapelui; facerea de bine mărturisește credinţa avută în El; credinţa ne ajută să 

avem blândeţe; blândeţea ne va învăţa să ne înfrânăm gândurile; înfranarea va aduce cu sine curăţia; iar curăţia este haina 
sufletului în care își vede chipul Său Hristos! Si toate acestea își află rădăcina în iubire, căci de la ea am început... 

Toate acestea și mai mult decât acestea au avut Sfinţii. Au mărturisit prin cuvinte și fapte că Duhul este viu, că Hristos este 

prezent, că mântuirea nu este un basm, ci o realitate la care putem fi toţi părtași. 
Duhul Sfant s-a pogorât peste Apostoli și cei ce erau cu dânșii în chip de limbi de foc, dar "nu a stat deasupra capetelor lor, 

ci s-a revărsat peste intreaga lor fiintă" spunea Sf. Ioan Gură de Aur. Aceasta flacără i-a luminat și pătrunzând în inimile și în 
sufletele lor, i-a imbrăcat cu putere Cerească, cu râvnă Dumnezeiască. 

Iubirea duce la cunoaștere... După cum amintirea focului nu-ţi încălzește trupul, tot așa și credinţa fără dragoste nu-ţi va 

încălzi sufletul" (Sf. Maxim Mărturisitorul).                                                   Arhim. Siluan Vișan – www.crestinortodox.ro 

   "Sfânt poate fi tot omul. Avem sfinți rugători din pustie, avem sfinți mărturisitori din arenele romane, avem sfinți din catacombe și 
temnițe, avem sfinți împărați și eroi, atleți ai lui Hristos, avem sfinți ai milosteniei, avem sfinți clerici și laici, și din popor și din elite. Toți 
oamenii, în toate domeniile de viață, sunt chemați la sfinŃenie, adică la o viață trăită în lumina Duhului Sfânt."        Valeriu Gafencu (1921 – 1952) 



 
 
 

                                                  Programul săptămânii 7 iunie  - 14 iunie  2015 
                   Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică           7 iunie     8  - 12 - Sf. Liturghie (Duminica Tuturor Sfinţilor)  –  Pr.Ticu 

Duminică           7 iunie     17 - 18 - Film religios  –  Pr.Ticu 

Luni                    8 iunie     17  - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli  –  Pr.Ticu 

Marţi                  9 iunie    - Program administrativ (zi liberă) 

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

Vineri                 12 iunie     9 - 11 - Taina Sf.Maslu  

Vineri                 12 iunie   17 – 18 - Slujba acatistului –  Pr.Ticu 

Sâmbătă             13 iunie             8 – 11 -  Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi –  Pr.Ticu 

Sâmbătă             13 iunie       17 – 18 -  Vecernia Duminicii a II-a după Rusalii –  Pr.Dragoș 

Duminică           14 iunie     8  - 12 - Sf. Liturghie (Duminica Sfinţilor Români)  –  Pr.Dragoș 

Duminică           14 iunie     17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului și cateheză  –  Pr.Dragoș 

 

"Fraţilor, să ne rugăm neîncetat cu luare-aminte şi cu atenţie. Să nu lăsăm mintea să hoinărească în timpul rugăciunii. Că 

la ce te gândeşti, la aceea te şi închini şi rugăciunea se preface în păcat, că te închini idolilor din minte, iar nu lui Hristos. Deci să 

cerem ajutorul lui Dumnezeu ca să ne putem ruga cum trebuie."                   Părintele Nicodim Măndiță (1889 – 1975) 

                       Postul SfinŃilor Apostoli Petru şi Pavel începe luni, după Duminica tuturor sfinŃilor,  
                   la o săptămână după Rusalii, până pe 29 iunie. Prin respectarea acestui post, se cinstesc darurile 
                   Sf.Duh, care s-au pogorît peste Sf.Apostoli şi care au postit înainte să propovăduiască  Evanghelia. 
                        Postul Sfinţilor Apostoli este legat de Pogorârea Duhului Sfânt pentru că este o cinstire a Duhului Sfânt care  
                       s-a revărsat peste Sfinţii Apostoli şi apoi o rugăciune şi o cerere ca aceste daruri să se coboare şi peste ceilalţi  
                       creştini. Astăzi această purtare a primilor creştini, nevoinţa de a se păstra curaţi pentru ca darurile Duhului Sfânt  
                       să nu se ia de la ei şi să rodească, este exprimată de prezenţa acestui post închinat Sfinţilor Apostoli, care începe  
                      după Odovania Rusaliilor, când se încheie această sărbătoare. De aceea, în vechime, postul acesta era numit şi    
                      Postul Cincizecimii, pentru că aminteşte de darurile Duhului Sfânt revărsate în Biserică. 
Postul Sfinţilor Apostoli este în legătură şi cu Biserica însăşi, cu începuturile ei, când vedem că un rol important l-a avut 

comunitatea Sfinţilor Apostoli, cei care au fost martorii evenimentelor din viaţa Mântuitorului şi ai Învierii. Cei doisprezece 
Apostoli sunt temelia Bisericii, nucleul ei pentru că toţi cei care au crezut în Hristos şi s-au botezat au făcut-o pe baza mărturiei 
lor. Ei au fost învestiţi de Domnul cu mandatul conducerii sinodale a Bisericii şi al edificării ei în lume prin predica lor, prin 
cuvântul şi fapta lor. De aceea în iconografie, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sunt înfăţişaţi ţinând în mâini o biserică. 

Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este un post uşor. În fiecare sâmbătă şi duminică este dezlegare la peşte, vin şi ulei, 
precum şi de sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie). Dezlegarea la peşte se dă şi luni, marţi şi joi dacă atunci 
cade sărbătoarea vreunui sfânt cu doxologie mare şi cu cruce neagră în calendar, iar când o astfel de sărbătoare cade miercuri sau 
vineri se dezleagă la untdelemn şi vin. Şi în caz de hramul bisericii se dă dezlegare la peşte. Anul acesta postul durează 21 de zile.            

                                                                                        http://ziarullumina.ro 

"Pot, oare, prietenii mirelui să postească cât timp este mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot să postească. 

Dar vor veni zile când se va lua mirele de la ei şi atunci vor posti în acele zile"  (Marcu 2, 19-20) 

    "Ne dorim libertate. De ce? Ca să putem fi robii propriilor patimi."            Maica Gavrilia Papaiannis  (1897 – 1992) 

 

       11 iunie - Sf.Ier.  Luca  al  Crimeei ,  doctor  fără  de  arginţi  (1877 – 1961)  
 "Sfântul Efrem Sirul a spus: „Nu poţi suferi jignirile? Taci”. Atât se cere: taci, şi te vei linişti îndată. Iar 

înţeleptul Isus, fiul lui Sirah, a zis: „Dacă vei sufla în scânteie, ea se va aprinde; dacă vei scuipa, se va stinge”. Dacă 
sunteţi jigniţi, prin tăcere şi linişte îl veţi dezarma cu desăvârşire pe cel care vă defăimă şi vă jigneşte: el va 
amuţi aşa cum se stinge scânteia când scuipi în ea, ceea ce se poate vedea şi din vieţile multor sfinţi."     

9 iunie – Sf.Chiril, arhiepiscopul Alexandriei (+444) -  Sfântului Chiril îi revine meritul de a fi formulat răspicat și 
pentru totdeauna adevărul dogmatic că Sf. Fecioara Maria e "Născătoare de Dumnezeu", la Sinodul III de la Efes (431). 
  Imnul “Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te”, care se cântă la Litie,  este atribuit  Sf. Chiril : " Născătoare 
de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te ! Ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată  ești Tu 
între femei și binecuvântat este rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre" . 

 

Mănăstirea Sihăstria - Este situată în partea nordică a jud.NeamŃ, la 22 km de oraşul Tg. NeamŃ. Aşezământul este construit într-o depresiune 
subcarpatică pe locul numit Poiana lui Athanasie. Sihaştrii care au trăit aici, au ridicat prin 1655 o biserică din lemn, arsă mai târziu de tătari. Prin 
1734, şapte călugări de la mănăstirea NeamŃ, retraşi aici, au agăŃat o icoană a Maicii Domnului într-un brad. S-au rugat în faŃa icoanei şi s-au legat să 
nu facă păcate trupeşti, să nu consume carne şi să nu aibă avere personală. În anul 1740, călugării ajutaŃi de Episcopul Ghedeon al Romanului au 
terminat construcŃia unei noi biserici, un corp de chilii şi clopotniŃa. Schitul lui Athanasie organizat de Episcopul Ghedeon, devine acum schitul 
Sihăstria. În timpul luptelor cu turcii la mânăsirea Secu în 1821, schitul Sihăstria este incendiat de turci, iar în anii 1824 şi 1825 s-a refăcut din 
temelie. Pentru slujbele de iarnă s-a construit din lemn, în 1837, paraclisul cu hramul SfinŃii PărinŃi Ioachim şi Ana şi alte corpuri de chilii, iar în 1842 o 
cişmea. Spre sfârşitul secolului al XIX-lea Sihăstria ajunge  în stare de paragină, dar în 1909, mănăstirea îşi reia viaŃa ei firească sub conducerea 
vrednicului stareŃ, Protosinghelul Ioanichie Moroi (+ 1944). Patriarhul Nicodim a ridicat în 1947 schitul Sihăstria la rang de mănăstire. 




