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În vremea aceea Iisus, ridicându-Și ochii către cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul
să Te preaslăvească, precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat
Lui. Și aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi 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 săvârșit. Şi acum, preaslăveşte-Mă
Tu, Părinte, la Tine Însuţi, 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 şi Mie Mi i-ai dat şi 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 şi au cunoscut cu adevărat
că de la Tine am ieşit şi au crezut acum că Tu M-ai trimis. Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei
pe care Mi i-ai dat, că ei sunt ai Tăi. Și toate ale Mele sunt ale Tale şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preaslăvit întru ei. Și
Eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai
dat, ca să fie una, precum suntem Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat; și iam păzit şi n-a pierit niciunul dintre ei, decât numai fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la Tine şi pe
acestea le grăiesc în lume, pentru ca bucuria Mea să o aibă deplină în ei.
(Ioan 17, 1-13)
În prima duminică după sărbătoarea Înălțării Domnului, Biserica Ortodoxă a rânduit să se facă pomenirea Sfinților Părinți
de la cel dintâi Sinod Ecumenic de la Niceea din anul 325. Sensul teologic-duhovnicesc al cinstirii celor 318 Sfinți Părinți,
care s-au adunat în cetatea Niceea la chemarea Sfântului Împărat Constantin cel Mare, este acela că învățătura de credință
despre Hristos-Domnul și despre Preasfânta Treime este stabilită, pe temeiul Sfintei Scripturi și al Tradiției
Apostolice, prin conglăsuirea episcopilor Bisericii din toată lumea. Iar această lucrare de dogmatizare și de tâlcuire a
dreptei credințe este săvârșită de către Biserică prin insuflarea tainică a Preasfantului Duh, Duhul Adevărului, Cel ce în ziua
Cincizecimii a constituit Biserica lui Hristos, fiind trimis în lume de către Tatăl, la cererea Fiului (cf. Ioan 14, 16). Deci,
Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, este consacrată mărturisirii dreptei credințe și unității Bisericii.
În primul rând, dreapta credința înseamnă mărturisirea dumnezeirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Combătând pe ereticul Arie, care învăţa că Dumnezeu adevărat este numai Tatăl, Fiul nefiind Dumnezeu adevărat, ci
doar o făptură îndumnezeită, cei 318 Sfinți Părinți, adunați în Sinodul I Ecumenic de la Niceea, au mărturisit că Iisus
Hristos este "Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toți vecii; Lumină din Lumină,
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel deofiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut; Care,
pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria
Fecioara și S-a făcut Om; și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat; și a înviat a treia
zi, după Scripturi; și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui; și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții,
a Cărui împărăție nu va avea sfârșit".
Un alt sens sau motiv al pomenirii Sfinților Părinți de la Niceea îndată după Înălțarea Domnului îl constituie afirmarea
prezenței neîntrerupte a Mântuitorului în Trupul Său tainic, adică în Biserică, conform făgăduinței făcute Apostolilor
Săi: "Iată Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului" (Matei 28, 20). Aceasta înseamnă că și urmașii
Apostolilor, adică episcopii, vor fi sfințiți și întăriți în întreita lor lucrare de Însuși Mântuitorul Hristos prin Duhul Sfânt,
Duhul Adevărului și al unității sau al comuniunii.
Prin lucrarea Lui, Sfinții Părinți de la Niceea au salvat unitatea Bisericii, aflată în pericol de dezbinare din pricina
ereziei preotului Arie din Alexandria. Duhul Sfânt a făcut ca tot din Alexandria să fie și primul mare apărător al
Ortodoxiei ecumenice, și anume Sf.Atanasie cel Mare, prin al cărui cuvânt inspirat a fost mărturisită deofiintimea
Fiului cu cea a Tatălui ceresc, adică dumnezeirea lui Iisus Hristos. Dar nu numai un singur Sfânt Părinte trebuia să
mărturisească nașterea din veci a Fiului și dumnezeirea Lui, ci glasul păstorilor celor mulți, al celor care au rămas statornici
în adevărul credinței și în comuniunea Bisericii, episcopi care apărau clerul și credincioșii pe care îi păstoreau, după chipul și
cu ajutorul Păstorului, Iisus Hristos (cf. Ioan 10, 11). Printre aceștia s-au arătat atunci și Sf.Nicolae, cel blând cu inima, dar
statornic în apărarea dreptei credințe, și Sf.Spiridon al Trimitundei, cel smerit în cuget, purtător al darului facerii de
minuni, care prin rugăciune a făcut să se arate, prin materia cea neînsuflețită a unei cărămizi, taina Preasfintei Treimi.
Având în ei de-a pururi lucrătoare mintea sau gândirea lui Hristos și călăuziți fiind de lumina Duhului Sfânt, Părinții
Bisericii drept-măritoare ne învață și pe noi, cei de astăzi, cum să păstrăm unitatea Bisericii, prin dreapta credința în
Sfânta Treime. Deci, cei 318 Sfinți Părinți de la Sinodul I Ecumenic ne învață că dreapta credinţă nu se păstrează și nu
se învață de către unul singur, în izolare, ci în comuniune de gândire, de mărturisire și de viețuire cu Biserica.
Această duminică, a șaptea după Sfintele Paști, ne cheamă să păstrăm dreapta credință, mai ales astăzi, într-o lume din ce
în ce mai tulburată și mai rătăcită din punct de vedere spiritual. Ea ne cheamă să mărturisim Crezul ortodox așa cum
ni l-au lăsat nouă moștenire Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, din anul 325, și cei de la Sinodul al IIlea Ecumenic, care s-a ținut la Constantinopol în anul 381, când s-a formulat partea a doua a Crezului ortodox, pe care îl
rostim la Botez și la fiecare Sfântă Liturghie, întrucât reprezintă credință noastră ortodoxă în formă concentrată.
+ Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
www.crestinortodox.ro

Duminică, 9 iunie - Sf.Părinţi de la Sinodul I Ecumenic.
Marţi, 11 iunie – Sf.Ier.Luca, Arhiepiscopul Crimeei;
Vineri, 14 iunie – Sf.Prooroc Elisei;
Sâmbătă, 15 iunie – Sf.Prooroc Amos; Fer.Ieronim şi Augustin; Moşii de vară;
Duminică, 16 iunie - Pogorârea Sf.Duh.

Invitaţie: Parohia Sf.Ap.Evanghelist Ioan, Str.Emil Racoviţă, ne invită să participăm,
duminică, 9 iunie 2019, orele 13.00, la Festivalul folcloric organizat cu ocazia Anului omagial
al satului românesc. Participă grupuri corale din Protoieria sector 4 Capitală.
A TRĂI CU SFINŢII NU ESTE TOTDEAUNA UŞOR - Cuv.Siluan Athonitul – Arhimandritul Sofronie, Ed.Reîntregirea, 2009.
Cu Dumnezeu, omului nu-i este totdeauna uşor. Tot aşa, a trăi cu sfinţii nu este totdeauna uşor.
Mulţi gândesc naiv că viaţa cu sfinţii este plăcută şi plină de bucurie; le pare rău că sunt înconjuraţi de păcătoşi şi visează să întâlnească vreun sfânt.
Din întâlniri ocazionale, care adesea umplu câte un suflet îndurerat cu o luminoasă nădejde şi cu puteri noi, ei trag concluzia că a petrece cu sfinţii
întotdeauna înaripează astfel sufletul. Este o înşelare.
Niciun sfânt nu poate slobozi sufletul de neapărata luptă cu păcatul ce trăieşte în noi. El poate a împreună-lucra cu rugăciunea, a ajuta prin
cuvânt şi povaţă, a îmbărbăta prin pilda sa, dar nu poate a slobozi de trudă şi de nevoinţă. Iar când sfântul ne cheamă şi ne atrage spre a trăi după
porunci, el poate apărea ca “aspru”. Iată că unii au şi spus-o şi până astăzi spun despre Însuşi Hristos că: “Greu (aspru) este cuvântul acesta; cine poate
să-l audă?” (Ioan 6:60). Aşa şi cuvântul sfinţilor, când cer de la noi paza poruncilor în curăţie, devine peste puteri şi “aspru”.

11 iunie, Sf.Luca al Crimeei, chirurg și om de știință – “Inima mea strigă cu putere: Nu pot să tac!”
Sfântul Luca, Arhiepiscopul Crimeei și Simferopolului. A fost un om de știință vestit al vremurilor
sale. Fiind profesor de chirurgie, era foarte apreciat în lumea medicală pentru descoperirile pe care le făcea în
cercetările sale, însă, în primul rând, a fost un mare propovăduitor și pătimitor pentru dreapta credință în
vremea stăpânirii bolșevice din Rusia. Viaţa Sf. Luca, doctorul fără de arginţi şi ierarhul mărturisitor, stă ca
un răspuns strigat către noi: ascultaţi de conştiinţă, şi veţi avea harul lui Dumnezeu asupra voastră.
Uimitoarele virtuți ale Sfântului Luca, precum și nemărginita sa dragoste pentru Domnul și aproapele au întărit din
preaplin turma credincioșilor în acele vremuri ale statului ateu. După moartea sa, Partidul Comunist s-a folosit de propagandă
și de intimidare pentru a-i zădărnici izbânzile. Deși s-a vrut ca procesiunea de îngropare să țină doar câteva minute, ea s-a
sfârșit după ore bune, căci credincioșii s-au așezat în jurul dricului și l-au împiedicat să gonească spre cimitir.
Pe 17 martie 1996, osemintele Sfântului Luca au fost dezgropate, în prezența a aproape 40.000 de oameni. Conform
mulțimii de martori, moaștele sale răspândeau o mireasmă extraordinară. Deasemenea, inima sa rămăsese nestricată, ca o
mărturie a marii iubiri pe care a avut-o pentru Hristos și aproapele său. După trei zile, pe 20 martie, moaștele sale au fost
mutate în Biserica Sfintei Treimi. În noiembrie 1995, Biserica Ucraineană l-a canonizat ca sfânt, hotărâre încuviințată de
întreg sinodul Patriarhiei Ruse la 25 mai 1996. Semnele sfințeniei sale nu au întârziat să apară, ajungând să facă multe minuni
pentru credincioșii care alergau spre el să-i ceară ajutorul.
„Am iubit pătimirea, fiindcă minunat curățește sufletul!”, îi scria Sfântul Luca fiului său. Prigoanele, calomnierile,
suferințele, torturile, anchetele istovitoare, întemnițările, deportările, exilările – chipul lui sfințit și viața mucenicească – nu au
fost în zadar și au multe învățături de oferit creștinului zilelor noastre. Sfântul s-a aflat în fața dilemei de a-L alege pe Hristos și
a urma căii Sale pătimitoare sau de a urma duhului acestui veac, căldicel, care fuge de suferință, de jertfă, de mărturisire – și, în
cele din urmă, de dragoste. Însă „Dumnezeu dragoste este, și cel ce rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu
rămâne întru dânsul” (I Ioan 4:16); fiindcă a ales acel „singur lucru care trebuiește” (Luca 10:42), Domnul l-a numărat în
ceata sfinților pe Sfântul Ierarh Luca, un model contemporan viu și vrednic de urmat.
15 iunie – Fericitul Augustin. Ca o conştiinţă vie a Ortodoxiei, Augustin se vede nevoit să apere dreapta
credinţă, împotriva tuturor ereziilor, care se iviseră în Biserica lui Dumnezeu, în timpul acela. Dintre
scrierile sale, cele mai însemnate sunt cartea Despre Trinitate, la care a lucrat 14 ani, şi cartea Despre
cetatea lui Dumnezeu. Scrierea care-i face cea mai mare cinste este cartea Retractărilor sale, o recunoaştere
a propriilor greşeli, iar lucrarea lui cea mai citită este Confesiunile. Fericitul Augustin rămâne dascălul fără
asemănare al întregului Occident creştin. Mormântul său se află în biserica Sfântul Petru din Pavia.
"Nu putem iubi un om cum iubim pe Dumnezeu şi nici pe Dumnezeu ca pe lucrurile noastre. Fiecărui
lucru îi este însoţitoare o folosinţă. Dar a-l vedea în alt fel nu stă în natura lucrului, ci în voinţa mea liberă.
Pentru aceea, esenţa răului moral e tocmai această deturnare de sens a iubirii noastre de la folosinţa
lucrului la lucrul însuşi; de la Dumnezeu la mine însumi; esenţa păcatului e dezordinea în iubire."
Programul săptămânii 9 iunie – 16 iunie 2019
8 - 12 - Sf.Liturghie (a Sf.Părinţi de la Sinodul I Ecumenic) – Pr.Dragoş
Duminică
9 iunie
17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş
Duminică
9 iunie
17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu
Luni
10 iunie
Marți
11 iunie
- Program administrativ (zi liberă)
9 - 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Ticu
Miercuri
12 iunie
Joi
13 iunie
9 - 11 - Taina Sf.MASLU
Vineri
14 iunie
17
- 18 - Acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe – Pr.Ticu
Vineri
14 iunie
7 – 11 - -Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți (Moşii de vară) – Pr.Ticu
Sâmbătă
15 iunie
17 - 18 - Vecernia Pogorârii Sf.Duh – Pr.Dragoş
Sâmbătă
15 iunie
8 - 12 - Sf.Liturghie (a Rusaliile) – Pr.Dragoş
Duminică
16 iunie
12 – 13 - Vecernia plecării genunchilor (Sf.Treime) - Pr.Dragoş
Duminică
16 iunie

