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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) 

La marea trecere a pragului dintre viaţa pământească şi veşnicie, dacă 

vom fi rânduiţi în ceata drepţilor, sufletele noastre, însoţite de sfinţii îngeri, 

se vor bucura de marea întâlnire în ceruri cu Dumnezeul Treimic, Tatăl, 

Fiul şi Sfântul Duh, cu Sfânta Fecioară Maria, cu toţi sfinţii, cu părinţii 

şi strămoşii noştri, cu toţi cei dragi care s-au săvârşit mai înainte de noi. 

Aceasta este, credem, cea mai mare fericire a Raiului: să te întâlneşti şi să 

comunici, faţă către faţă, cu vieţuitorii cerului, cunoscuţi sau necunoscuţi 

înainte. Căci, aşa cum ne învaţă Scriptura şi Părinţii Bisericii, după moartea 

noastră cu trupul noi nu încetăm să fim persoane, care văd, aud, vorbesc. 

Crezând, astfel, în această mare întâlnire, nădăjduim să-i vedem, în 

lumina Preasfintei  Treimi, împreună cu Maica Domnului, pe toţi sfinţii 

rânduiţi de Biserică în calendarele noastre şi pe care noi îi pomenim cu 

toată cuviinţa: îngeri, prooroci, apostoli, mucenici, cuvioşi, ierarhi ş.a., 

adeverindu-se în faţa ochilor noştri spusele psalmistului: „Minunat este 

Dumnezeu întru sfinţii Săi!” (Psalm 67, 36). 

Timp a-i vedea şi a vorbi cu ei va fi din belşug: veşnicia nu este în nici 

un fel supusă vreunui ceasornic, nici ameninţată de venirea serii, căci 

„ziua” ei este fără de sfârşit, fiind „neînserată”, cum frumos se exprimă 

cărţile noastre de slujbă: „Ziua cea neînserată a Împărăţiei...”. 

Mare bucurie, iubiţi fraţi, vom trăi, astfel, întâlnind pe Maica Domnului, 

pe Sfântul Ioan Botezătorul, pe Sfinţii Apostoli, dimpreună cu toţi ceilalţi 

sfinţi despre care citim atâtea lucruri minunate în Sfânta Scriptură şi în Vieţile Sfinţilor. 

O dată cu aceasta, ne vom strădui să trăim în conştiinţa că, atunci când vom părăsi acest pământ, ne vom întâlni la 

judecată nu numai cu Dumnezeu ci şi cu sfinţii, căci El va ţine seamă de mărturiile lor atunci când va „cântări” faptele 

noastre. Sfântul Apostol Pavel o spune lămurit: „Nu ştiţi oare că sfinţii vor judeca lumea?” (I Cor. 6, 2). 

Iar dacă, în viaţă fiind, i-am cinstit şi le-am imitat virtuţile, ne vom învrednici să fim şi noi în ceata lor, fericiţi să-i cunoaştem 

pe fiecare în parte, să vorbim cu ei, să ne minunăm de vederea chipului lor de cerească frumuseţe. 

Pentru împlinirea acestei doriri, vieţuirea noastră trebuie să se asemene cu a lor. Căci spre sfinţenie suntem chemaţi de 

Mântuitorul Iisus Hristos: „Fiţi desăvârşiţi, precum şi Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este!” (Matei 5, 48). 

Spre imitarea virtuţilor ne îndeamnă Sfinţii Apostoli: „Fiţi mie următor, precum şi eu sunt lui Hristos” (II Cor. 11, 1) şi 

urmaşii Apostolilor, Sfinţii Părinţi: „Dacă-i iubim pe sfinţi, să-i imităm”. În grădina Domnului nu sunt numai trandafirii 

martirilor, ci şi crinii fecioarelor, iedera soţilor, violetele văduvelor” - zice, de exemplu, Fericitul Augustin. Şi lucru minunat, 

această imitare ne creează obişnuinţe evlavioase, în vorbă, gândire, fapte, manifestări. Iar obişnuinţa nu ne va fi doar ca o „a 

doua natură” cum adesea se spune, cu oarecare omenească dreptate, ci ne va modela propria natură, zidită de Dumnezeu. 

Căci sfinţenia nu este ceva impropriu omului, sau adăugat, ci împlinirea umanului. Iar în clipa morţii, spune, părintele 

Seraphim Rose, sufletul nostru „se află pe sine în mijlocul altor spirite, bune şi rele. Iar el înclină spre cele cu care a dobândit 

mai multă asemănare în duh, iar dacă încă din trup a fost sub influenţa vreunora dintre ele, apoi cu acelea va şi rămâne la 

ieşirea din trup” (Sufletul după moarte, Apostol X). 

Cât de preţios este, iubiţi fraţi, acest avertisment! A noastră este, aşadar, alegerea şi voinţa, cu ce fel de persoane vrem să 

ne asemănăm şi să ne întâlnim la trecerea pragului: cu cele luminate, sfinţii, sau, Doamne păzeşte, cu cele întunecate, diavolii! 

O dată cu aceasta, să ne întrebăm: voim să ne vedem părinţii, strămoşii, sau să nu-i mai vedem niciodată? Răspunsul se află 

în totala noastră libertate de alegere! De aceea, în ziua de azi (şi în toate zilele) să zicem cu evlavie: toţi sfinţii (cunoscuţi şi 

necunoscuţi) rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi, să ne învrednicim a fi asemenea vouă. Amin. 

Pr. Vasile Gordon – www.doxologia.ro 

O, preafericiților, plăcuților lui Dumnezeu, 

sfinților toți, care stați înaintea prestolului 

Sfintei Treimi și va bucurați de fericirea cea 

negrăită! Iată acum, în ziua serbării voastre 

cea de obște, frații voștri cei mai mici, care 

aducem vouă aceste cântări de laudă și prin 

mijlocirea voastră cerem milă și iertare de 

păcate de la preabunul Dumnezeu. Că știm 

bine că toate câte voiți puteți cere de la Dânsul. 

Deci cu smerenie ne rugăm vouă ca să rugați 

pe Stăpânul cel milostiv să ne dea nouă duhul 

râvnirii voastre, spre paza sfintelor Lui 

porunci, ca, mergând pe urma voastră, să 

putem cu bună cucernicie și fără prihană să 

săvârșim călătoria vieții celei pământești, 

învrednicindu-ne întru pocăință a ajunge la 

locașurile raiului cele preaslăvite și acolo 

împreună cu voi să preaslăvim pe Tatăl și pe 

Fiul și pe Duhul Sfânt, în vecii vecilor. 

 Amin. 



  

 

 

 

  

  

 

 

 

                                                            Programul săptămânii  11 iunie –  18 iunie 2017 

Duminică               11  iunie  8  - 12 - Sf.Liturghie (Duminica Tuturor Sfinţilor) - Pr.Ticu 

Duminică               11  iunie 16  - 18 - - Festivalul de pricesne de la parohia Sf.Ambrozie – Apărătorii Patriei II 

Luni                        12  iunie  17  - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marți                       13  iunie  - - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri                 14  iunie  9 – 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi                           15   iunie   

Vineri                      16  iunie  9  - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri                      16  iunie 17 – 18 - Slujba acatistului – Pr.Ticu 

Sâmbătă                 17  iunie 8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți – Pr.Ticu 

Sâmbătă                 17  iunie 17 – 19 -   Vecernia Sfinţilor Romȃni – Pr.Dragoş 

Duminică                18  iunie  8  - 12 - Sf.Liturghie (Duminica Sfinţilor Romȃni) - Pr.Dragoş 

Duminică                18  iunie 17  - 18 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Dragoş 

 

    "Dumnezeu este asemenea unui cerc ale cărui margini nu sunt nicăieri, iar al cărui centru este pretutindeni." 

                                                                                                                        Fericitul Augustin (15 iunie) 
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  Astăzi, duminică 11 iunie 2017, ora 16.00, suntem invitaţi să participăm  la Festivalul de pricesne «Blândul Păstor» 
organizat de parohia Apărătorii Patriei II –  Sf.Ambrozie, care a ajuns la a VII-a ediţie . Juriul va fi format din artiştii: Ana 
Ramona Urjan, preşedinte,Georgel Nuca, producător EtnoTV, Horaţiu Boşca, artist al Operei de stat din Madrid şi Pr. 
Georgian Alexandrescu. Prezentatorul Festivalului va fi: Georgiana Aurica, câştigătoarea de anul trecut al Marelui Premiu 
al Juriului. Parohia organizatoare va oferi diplome şi trofee celor clasaţi pe locurile I, II şi III la fiecare secţiune şi Marele 

Premiu al juriului şi Premiul de Popularitate celor mai buni concurenţi.  Urăm succes tuturor participanţilor ! 

 

                                    11 iunie -  Sfântul Luca al Crimeei, ierarhul doctor fără de arginţi (+1961) este un sfânt al veacului  

                              nostru, fiind mai întâi medic al trupului (chirurg), iar mai apoi medic şi al sufletelor (arhiepiscop). Întreaga  

                              lui viaţă se poate rezuma în câteva din cuvintele sale: "Am iubit pătimirea, fiindcă minunat curăteste sufletul." 

                                     Numit adesea drept doctor "fără-de-arginţi", Sf.Luca al Crimeei a fost un ierarh mărturisitor ce a pătimit  

                              mult pentru dragostea şi credinţa lui în Hristos în temniţele comuniste. S-a născut în anul 1877, într-o familie  

                              cu nobile rădăcini strămoşeşti. Valentin Voino-Iasenetki, după numele său de mirean, a primit o aleasă  

                              educaţie. Înclinând mai întâi spre pictură, tânărul Valentin îşi va îndrepta paşii spre Academia de Arte  

                              Frumoase din Kiev. Simţind o puternică dorinţă de a-şi ajută semenii, el va renunţa la pictură şi se va înscrie la  

                               Facultatea de Medicină din Kiev. 

În anul 1904, în cadrul războiului ruso-japonez, va sluji pe post de medic chirurg, în slujba Crucii Roşii. Vreme de 

aproape un an, sfântul va îndeplini misiunea de chirurg prin mai multe spitale de ţară, lipsite de fonduri şi într-o stare de sărăcie 

avansată. Între timp, tânărul Valentin se va căsători cu Ana, împreună cu care va avea patru copii. 

În anul 1916, doctorul Valentin hotăreşte să-şi publice experienţele medicale într-o carte de medicină. Peste încă un an, în 

1917, Valentin se stabileşte împreună cu familia în oraşul Taşkent, unde primeşte postul de medic-şef al spialului din localitate. 

O boală incurabilă cauzează moartea timpurie a soţiei sale, Ana. Astfel, sfântul va rămȃne singur, cu cei patru copii ai săi. 

Într-o zi oarecare, episcopul locului îl cheamă pe Valentin la el şi îi zice: "Doctore, trebuie să deveniţi preot!" Încredinţat de 

faptul că aceasta este misiunea şi calea ce îl aşteaptă, doctorul Valentin va accepta fără nici o reţinere hirotonia întru preot, în 

anul 1921. Hirotonia unui chirurg, ba încă a unuia dintre cei mai buni, nu a bucurat  conducerea comunistă a vremii. 

În scurt timp a primit numele monahal de Luca. În anul 1923, părintele Luca ajunge episcop al regiuni Taşkent. După 

hirotonia întru arhiereu, bolşevicii îl vor arestea imediat. Acum începe pătimirea, un un lung şir de ani de pribegie şi suferinţe în 

închisorile sovietice. Fiind un chirurg foarte bun, episcopul Luca primeşte acceptul de a opera în spitalele de prin închisorile prin 

care este purtat. Fiecare operaţie începea şi se termina cu rugăciune către Maica Domnului, iar curăţarea trupului cu iod, 

spre dezinfectare, o făcea sfântul în semnul crucii, spre ajutor. 

Bolşevicii hotărăsc să-l trimită pe episcop la Cercul Polar de Nord, urmând că apoi să fie trimis în regiunea Arhangelsk 

pentru încă vreo trei ani. După aceasta, sfântul va mai primi încă şi un al treilea exil, în îndepărtata Siberie. Orbind de ochiul 

drept, de la bătăi şi chinuiri, sfântul nu a cârtit de cele pe care le pătimea. În anul 1946, după terminarea perioadei de 

detenţie, datorită meritelor deosebite în studiul medicinei, cât şi pentru lucrarea "Eseu despre chirurgia infecţiilor septice", 

sfântul va primi Premiul Stalin. Sfântul Luca împarte banii primiţi că premiu orfanilor de război. 

Tot în anul 1946, Sfântul Luca este numit arhiepiscop de Simferopol şi Crimeea. Sfântul se va oşteni neîncetat să reînvie 

credinţa şi viaţa duhovnicească. Predicile lui erau ascultate, pe lângă credincioşii de rând, de studenţi intelectuali şi chiar de 

oameni având altă credinţă. Sfântul nu s-a temut niciodată a condamna atitudinea regimului ateu. 

La bătrâneţe, sfântul şi-a pierdut desăvârşit vederea. Despre aceasta însă, el spunea: "Cel ce şi-a închinat viaţă Domnului 

nu poate fi niciodată orb fiindcă Dumnezeu îi da lumina la fel cu cea de pe Tabor." 

Sfântul Luca al Crimeei va adormi în Domnul în data de 11 iunie 1961. Doctorul trupurilor şi al sufletelor semenilor săi va fi 

canonizat în anul 1966, în ziua de 18 martie. Sfintele lui Moaşte fiind aşezate în Catedrala Sfânta Treime, în Simferopol, 

în Ucraina, săvârşesc nenumărate minuni în trupul şi sufletul celor bolnavi.                                        www.crestinortodox.ro 

 

Postul Sf.Petru şi Pavel durează anul acesta 17 zile (12 iunie – 28 iunie 2017) . În Postul Sfinţilor Petru şi Pavel, 

sâmbăta şi duminica se poate mânca peşte. Avem dezlegarea la peşte şi pe 24 iunie, de  Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. 

Dezlegarea la peşte avem şi luni, marţi şi joi, numai dacă în aceste zile prăznuim un sfânt cu doxologie mare şi cu cruce neagră 

în calendar. Când o astfel de sărbătoare cade miercuri sau vineri se dezleagă la untdelemn şi vin. 




