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"În vremea aceea Iisus, ridicându-Şi ochii către cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveste pe Fiul Tău, ca şi Fiul să 
Te preaslăvească, precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viață vesnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. 
Si aceasta este viața veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, si 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 ieșit si au crezut că Tu M-ai trimis. Eu pentru aceștia 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, păzește-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)   

Cercetarea Scripturii, pentru a-L cunoaște pe Dumnezeul cel adevărat, nu se poate face la întâmplare. Tainele 

Scripturii pot fi pătrunse doar de omul cel duhovnicesc. Mintea celui care dorește să înțeleagă drept aceste taine, trebuie să 

fie antrenată în acest sens, altfel se poate cădea ușor în înțelegeri greșite și chiar în erezie. 

Biserica dreptmăritoare a avut mult de luptat (și încă mai are) cu ereziile și nefericiții care le susțin. Nu întâmplător se face 

pomenire în calendar de Sinodul I Ecumenic și Sfinții Părinți participanţi. 

Să ne amintim mereu de râvna acestor bărbaţi aleşi ai Bisericii, nu numai de la acest sinod, ci şi de la celelalte şase, căci, în 

total, Biserica Ortodoxă recunoaşte 7 sinoade ecumenice. N-a fost uşor, bunăoară, celor 318 Sfinţii Părinţi de la Sinodul I, 

pomenit astăzi, să înfrunte argumentele, în aparenţă valabile, ale ereticilor, în frunte cu Arie, preot în Alexandria. Şi încă unul 

care se dovedise un bun predicator, din nefericire pentru el căzut în patima mândriei şi care a îndrăznit să coboare tainele 

dumnezeirii la măsură omenească. 

Căci, în esenţă, a îndrăznit - contrar cuvintelor Mântuitorului „Eu şi Tatăl Una suntem” (Ioan 10, 30) - să predice că Iisus 

Hristos, din moment ce-şi zice fiu, nu este din veci, fiind, adică, o creatură a Tatălui. Şi n-au fost puţini adepţii lui... . 

Acest fapt l-a determinat pe împăratul Constantin cel Mare, care dorea pace în Biserică, să convoace întâiul Sinod 

Ecumenic, la Niceea, în anul 325. Să reţinem, că la acest sinod s-au formulat primele 7 articole din Crez, pe care le rostim 

la fiecare Sfântă Liturghie, ca mărturisire dreaptă despre dumnezeirea Tatălui şi a Fiului. 

Greşeala fundamentală a lui Arie şi adepţilor săi, era că prin negarea dumnezeirii Fiului, nega puterea Lui de mântuire a 

omenirii. Căci dacă Fiul era creat, nu putea mântui creatura. Numai ca Dumnezeu, Fiul este şi Mântuitor! 

De aceea tainele dumnezeieşti nu pot fi judecate cu raţionamente simple sau simpliste, omeneşti. Cum spuneam mai 

sus, numai o raţiune luminată, înduhovnicită, se poate apropia să cunoască, fără a greşi, cele despre Dumnezeu. 

În această privinţă Sfântul Apostol Pavel grăieşte: „Omul trupesc nu primeşte cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el 

sunt nebunie şi nu poate să le înţeleagă, fiindcă ele se judecă duhovniceşte. Dar omul duhovnicesc toate le judecă” (I Cor. 2, 

14). „Le judecă”, în sensul că e capabil să gândească drept, cu discernământ, sau dreaptă-socotinţă, după limbajul Patericului. 

 Rămânem de-a pururi recunoscători celor 318 Sfinţi Părinţi de la Sinodul I, pomeniţi azi, care prin rugăciune şi râvnă 

deosebită au cugetat şi formulat dreapta credinţă cu privire la dumnezeirea Fiului, Mântuitorul nostru. 

Cuvântul pe care l-am rostit se doreşte a fi o invitaţie pentru o cercetare duhovnicească a scripturilor: deodată Biblia şi 

Sfinţii Părinţi, cu încredinţarea că în acest mod vom putea găsi, după cuvintele Mântuitorului (Ioan 17, 3), viaţa veşnică spre 

care ne îndreptăm. Amin.                                                                            Preot Vasile Gordon – www.doxologia.ro 

Dreapta credința înseamnă temelia mântuirii noastre, a dobândirii vieții şi fericirii veșnice. Iar când pierdem dreapta 

credință, pierdem darul vieții veșnice, pierdem certitudinea drumului celui adevărat al mântuirii. Dreapta credință ne cheamă 

însă şi la dreapta viețuire, ne cheamă la pocăința pentru păcate şi la ridicarea din păcate, la creșterea în virtuți, în fapte 

bune, în milostenie, în ajutorarea semenilor noștri. Dreapta credință ne cheamă şi la o lucrare misionară de a transmite 

Evanghelia iubirii Mântuitorului Iisus Hristos, prin cuvânt şi faptă, tinerei generații, copiilor şi tinerilor, prin educație 

religioasă în familie şi în şcoală, astfel ca din neam în neam să Îl mărturisim pe Hristos Cel Milostiv si Iubitor de oameni si să 

avem în El nădejdea mântuirii şi a vieții veșnice. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfinților Părinți de la 

Sinodul I ecumenic si ale tuturor Sfinților, să păstram dreapta credință ca pe un mare dar, să creștem în ea şi în sfințenia 

pe care ne-o dăruiește ea, şi astfel să dobândim bucuria despre care Mântuitorul spune în Evanghelie: „ca bucuria Mea să o 

aibă deplin în ei” (Ioan 17, 13), adică să avem bucuria de a fi ortodocşi sau dreptmăritori creştini, bucuria de a avea nădejdea 

mȃntuirii şi a vieţii veşnice. Amin                † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romȃne - www.noutati-ortodoxe.ro 

"Pentru cel purtător de Duh toate sunt luminoase şi clare: viaţa şi moartea, bucuria şi durerea, sensul omului şi al 

lumii; pentru că el vede prin Duhul Sfânt rațiunea şi sensul a toate, ca şi Sfinţii Apostoli în ziua Cincizecimii." 

                                                                                                                                Sfȃntul Iustin Popovici 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

                                                            Programul săptămânii  28 mai –  4 iunie 2017 

Duminică              28 mai  8  - 12 - Sf.Liturghie (Sinodul I Ecumenic) - Pr.Ticu 

Duminică              28  mai 17  - 18 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu 

Luni                       29 mai  17  - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marți                     30 mai  - - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri                31 mai  9 – 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi                           1  iunie   

Vineri                     2  iunie  9  - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri                     2  iunie 17 – 18 - Acatistul Sf.Ioan cel Nou de la Suceava – Pr.Ticu 

Sâmbătă                 3  iunie 7.30 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți (Moşii de vară) – Pr.Ticu 

Sâmbătă                 3  iunie 17 – 19 -   Vecernia Rusaliilor – Pr.Dragoş 

Duminică               4  iunie  8  - 12 - Sf.Liturghie (Pogorȃrea Sfȃntului Duh) - Pr.Dragoş 

Duminică               4  iunie 12  - 13 - - Vecernia plecării genunchilor (a Sfintei Treimi) - Pr.Dragoş 

 

                               2 iunie - Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava (+1330)  s-a născut în oraşul Trapezunt, în jurul  

                           anului 1300, din părinţi binecredincioşi. Fiind negustor de mărfuri, Ioan a plecat cu corabia din oraşul  

                           spre Cetatea Albă de la gurile Nistrului, aflată pe atunci în stăpânirea tătarilor păgȃni. Pe Marea Neagră a  

                           avut mai multe discuţii de credinţă cu un negustor veneţian catolic, anume Reiz. Văzându-se biruit în  

                           cuvinte de fericitul Ioan, care mărturisea şi apăra cu zel dreapta credinţă ortodoxă, veneţianul a hotărât să  

                           se răzbune. Sosind în Cetatea Albă, Reiz l-a pârât pe Ioan la mai-marele cetăţii, cum că ar dori să se    

                           lepede de credinţa ortodoxă. Dar Ioan, mărturisind pe Hristos cu mare tărie şi curaj, a fost dat la grele  

                           chinuri. Apoi, văzându-l statornic în dreapta credinţă şi gata să-şi dea viaţa pentru  Evanghelie, a fost şi  

                         mai mult bătut şi târât pe uliţele Cetăţii Albe, legat de coada unui cal neînvăţat, până când un iudeu  

                           fanatic i-a tăiat capul cu sabia. Avea numai 30 de ani. Noaptea, sfintele lui moaşte au fost luate cu cinste 

şi aşezate în biserica ortodoxă din Cetatea Albă. Aici au stat 70 de ani, făcând multe minuni şi vindecări de boli.  În anul 1402, la 

2 iunie, moaştele Sf.Mc.Ioan, numit „cel Nou", au fost aduse cu mare cinste din Cetatea Albă de trimişii voievodului 

Alexandru cel Bun şi au fost aşezate în biserica „Mirăuţilor" din Suceava, vechea capitală a Moldovei, devenind astfel cel 

dintâi sfânt ocrotitor. În anul 1589, moaştele Sfântului Ioan au fost strămutate din vechea biserică domnească în noua 

catedrală zidită de Bogdan al III-lea, unde se află până astăzi. După ce au stat un timp în Mitropolia din Iaşi, în anul 1686 

moaştele Sf.Ioan au fost luate de oastea poloneză a lui Ioan Sobieski, împreună cu evlaviosul mitropolit Dosoftei şi cu o mare 

parte din tezaurul ţării, şi duse lângă Liov. După 97 de ani de înstrăinare, la 13 septembrie 1783, sfintele sale moaşte au fost 

readuse cu mare cinste la Suceava şi s-au aşezat în vechea biserică domnească, unde se află şi astăzi.       www.sfant.ro 

 

Pr.paroh Dumitru Cojocaru de la parohia Sf.Nicolae- Cucuieţi, sat Cucuieţi, comuna Plătăreşti, Judeţul Călăraşi 

mulţumeşte persoanelor parohiei noastre care au făcut bucurie copiilor din parohie prin donaţiile de jucării, hăinuţe şi bani, 

cu ocazia zilei Copilului -  1 iunie.  

      1 iunie -  Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful (+165) s-a născut către anul 114 în Sichem, un vechi oraş 

al Samariei, din părinţi greci păgâni. A trăit pe vremea împăraţilor Antonin cel Pios (138-161) şi Marcus 

Aurelius (161-180), şi s-a numit "filosof" fiindcă din copilărie s-a osârduit cu studiul filosofiei păgâne, iar mai 

apoi cu cel al filosofiei Adevărului, învăţătura lui Hristos. 

        În jurul vârstei de 30 de ani Iustin a primit sfântul botez (între anii 133 şi 137) şi apoi a deschis o 

şcoală de filosofie creştină. Deci mergând la Roma în anul 155, a dat  împăratului Antonin o apologie în scris 

împotriva rătăcirii idolilor, şi dezvinovăţitoare pentru credinţa în Hristos, cu care pe una, adică credinţa 

creştinilor, o adeverea şi o întărea, iar pe cealaltă, adică înşelăciunea idolească, o supunea cu dovediri din 

Scripturi. Mai târziu, în anul 161, puţin după urcarea pe tron a împăratului Marcus Aurelius, el a scris o a 

doua Apologie, adresată de aceasta dată Senatului Roman. Fiind zavistuit de Crescent filozoful, a fost 

omorât cu vicleşug, chinuit fiind mai înainte cu multe chinuri.                       www.calendar-ortodox.ro 

 
   Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, întemeietorul filosofiei creştine  despre condiţiile primirii Tainei Euharistiei:          

Una dintre cele mai importante mărturii ale Sfântului Iustin este cea legată de desfăşurarea Sfintei Liturghii în vremea sa. Astfel, 

el ne-a lăsat două descrieri în acest sens, una a Liturghiei baptismale (unită cu Botezul) şi cealaltă, a Liturghiei obişnuite 

duminicale.  Împărtăşirea nu era efectuată oricum, pentru primirea acesteia fiind necesară îndeplinirea anumitor condiţii. 

„Nimeni nu poate participa la ea decât numai cel care crede că cele propovăduite de noi sunt adevărate şi care a trecut prin 

baia iertării păcatelor şi a renaşterii, trăind mai departe aşa cum ne-a transmis Hristos. Căci noi nu primim aceasta ca pe o 

pâine comună şi nici ca pe o băutură comună; ci, după cum prin Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru S-a 

întrupat şi a avut în vederea mântuirii noastre trup şi sânge, tot astfel şi hrana transformată în Euharistie, prin rugăciunea 

cuvântului celui de la El, hrana aceasta, din care se hrănesc sângele şi trupurile noastre prin schimbare, am fost învăţaţi că este 

atât trupul, cât şi sângele Acelui Iisus întrupat“ (Apologia I, LXVI, p.94). Condiţiile esenţiale pentru primirea Împărtăşaniei 

erau: Botezul, credinţa dreaptă şi păzirea poruncilor. Astfel, fiecare creştin era pregătit pentru a se uni cu Sfântul Trup şi 

Sfântul Sânge al Mântuitorului. Totodată, Sf.Iustin atrage atenţia asupra confuziei pe care mulţi o făceau cu misterele zeului 

Mithra, respingând această părere.                                                                                                      http://ziarullumina.ro 

 

 

       Moşii de vară - În Sȃmbăta dinaintea Duminicii Pogorȃrii Duhului Sfȃnt (Sȃmbăta Rusaliilor), Biserica face din nou 

pomenirea generală a morţilor, rugȃndu-se pentru ei, prin rugăciunile şi cȃntările înscrise în slujba zilei din Penticostar, pentru ca 

si ei să se bucure de darurile Sfȃntului Duh, a Cărui pogorȃre este prăznuită ziua următoare. Dumnezeu să-i odihnească! 




