
 

"În vremea aceea Iisus, ridicându-Si ochii către cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveste pe Fiul Tău, ca si 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 vesnică: 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 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)   

 Prima datorie a fiilor Bisericii Ortodoxe este aceea de a cunoaşte cât mai bine Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie, 
Catehismul şi operele principale ale Sfinţilor Părinţi. A doua datorie, dacă nu cea dintâi, este să trăim cu mare credinţă în 
Dumnezeu şi să ducem cu râvnă şi evlavie viaţa noastră religioasă de familie, în desăvârşită moralitate. Sectele cer teorie, ne atacă 
cu texte din Sfânta Scriptură. Noi să le răspundem, nu cu vorbe, nu cu atât cu texte din Biblie, cât mai ales cu viaţa morală smerită, 
curată, sfântă. Vorbele nu pot înlocui faptele. În faţa unor creştini corecţi, milostivi şi evlavioşi, ei se ruşinează şi tac. 

A treia mare datorie ce ne revine este să ne creştem copiii în frică de Dumnezeu, cu mare grijă şi atenţie. Căci dacă nu-i 
educăm noi cum trebuie sau îi smintim cu viaţa noastră, a părinţilor, îi pierdem sufleteşte pe fii, nu ne mai aparţin şi foarte uşor îi 
pot amăgi sectele, patimile, beţia, desfrâul şi necredinţa. Un tânăr o dată căzut, greu mai poate fi salvat, tras de la sectă. Copiii, ca şi 
părinţii, trebuie să ştie de mici Tatăl nostru, Crezul şi Psalmul 50, şi să înveţe cunoştinţele religioase principale din Catehismul 
ortodox. Cine nu ştie pe de rost măcar aceste trei rugăciuni nu poate fi împărtăşit cu Sfintele Taine. 

Altă mare datorie a creştinilor ortodocşi este să fie oameni de rugăciune că fără ea nu putem face nimic. Să nu lipsească în 
sărbători nimeni de la Sfânta Liturghie şi de la predică, afară de mare nevoie. Rugăciunea cu credinţă, cu post şi lacrimi este viaţa 
noastră, pâinea noastră duhovnicească, mântuirea noastră. Apoi trebuie să trăiască în dragoste cu toţi oamenii, mai ales cu cei din 
familie şi să facă după putere milostenie, care “acoperă mulţime de păcate”. 

O altă datorie principală este ca fiecare să aibă un duhovnic bun, înţelept, la care să-şi mărturisească păcatele în cele patru 
posturi, să-i ceară sfaturi pentru toate şi să-l asculte ca pe Însuşi Hristos. Creştinii noştri nu trebuie să meargă la adunările sectante, 
nici să-i primească în casă, şi nici să discute cu ei, dacă nu vor să cadă în cursele lor. Cine face aceasta nu va fi amăgit niciodată de 
diavol, nici de patimi, nici de cursele oamenilor răi. 

Astăzi este Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic, care au apărat dreapta credinţă, au dat anatema pe eretici şi au 
formulat Crezul ortodox. Să rămânem credincioşi Evangheliei lui Hristos şi Bisericii Ortodoxe, ai cărei fii suntem. Ea ne-a născut 
prin baia Botezului, ea ne-a crescut şi învăţat calea mântuirii. Să cinstim Biserica Ortodoxă care ne-a născut. Să cinstim pe toţi 
sfinţii şi icoanele lor ca cei ce sunt “prietenii Domnului” şi se roagă pentru noi la cer. Să trăim în dragoste unii cu alţii, singura cale 
care mai poate salva lumea de la pierzare. Să creştem copiii în iubire de Dumnezeu, că de ei depinde cel mai mult mântuirea 
noastră şi să păstrăm cu sfinţenie dreapta credinţă ortodoxă, fără de care nu ne putem mântui oricâte fapte bune am avea. 

Închei cu o scurtă istorioară. 
Un părinte cu viaţă sfântă a intrat noaptea să se roage în biserică şi prin minune dumnezeiască a văzut altarul deschis, iar lângă 

sfânta masă şedea un prunc luminat cu cămaşa ruptă. Şi l-a întrebat cuviosul: “Copile, cine eşti tu?” Iar el a răspuns: “Eu sunt 
Hristos, Mântuitorul lumii!” “Dar cine ţi-a rupt cămaşa?” întreabă sihastrul. Iar Domnul i-a răspuns: “Mi-a rupt-o Arie, ereticul!” şi 
S-a făcut nevăzut.Oricine propovăduieşte altă Evanghelie decât cea vestită de Hristos, de Apostoli şi de Biserică, sfâşie cămaşa 
Domnului şi-şi agoniseşte osândă veşnică, fără iertare. Să cădem deci în genunchi şi să slăvim cu evlavie şi dreaptă credinţă pe 
Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită. Amin.        Arhim. Cleopa Ilie -  www.calauzaortodoxa.ro 
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1 Iunie – Ziua copilului -„Copiii sunt un dar şi o binecuvântare de la Dumnezeu pentru familie şi societate, pe care trebuie să-
i preţuim şi să-i educăm în duhul Evangheliei lui Hristos şi al valorilor creştine. Creşterea copiilor trebuie realizată cu iubire 
părintească şi responsabilitate maximă, prin rugăciune şi educaţie pentru fapte bune. Să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să îi 
ocrotească pe toţi copiii, pe toţi părinţii şi pe toţi cei ce ajută familiile care nasc şi cresc copiii în credinţa sfântă, în iubirea faţă de 
Dumnezeu şi de aproapele, spre slava Preasfintei Treimi, bucuria familiei, binele Bisericii şi al poporului român.”  

                                                      +Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 



  

Programul săptămânii  1 iunie 2014 – 8 iunie 2014 

Ziua ORA                              Slujbe 
Duminică       1  iunie         8  - 12 -  Sf. Liturghie (Duminica Sf.Părinţi de la Sinodul I Ecumenic) – Pr.Dragoș 

Duminică       1 iunie        16  - 19 -  Festival de pricesne la Parohia Apărătorii Patriei II     (Finala) 

Luni               2 iunie        18 - 19 -  Acatistul Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil – Pr.Dragoș 

Marţi             3 iunie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri       4 iunie         9  - 11 -  Sfinţirea mică a apei - Pr.Dragoș 

Vineri            6 iunie        9  - 12 -  Taina Sf.MASLU 

Vineri            6 iunie       17  - 18 -  Slujba acatistului – Pr.Dragoș 

Sâmbătă        7 iunie         7 – 12 -  Sfânta Liturghie și pomenirea celor adormiţi (Moșii de vară) – Pr.Dragoș 

Sâmbătă        7 iunie       17 – 18 -  Vecernia Rusaliilor – Pr.Ticu 

Duminică       8  iunie         8  - 12 -  Sf. Liturghie (Pogorârea Duhului Sfânt) – Pr.Ticu 

Duminică       8  iunie         12  - 13 -  Vecernia plecării genunchilor 

Duminică       8 iunie        16  - 19 -  Paraclisul Maicii Domnului și cateheză – Pr.Ticu 

Cele trei Persoane ale Sfintei Treimi sunt: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, între care există o perfectă comuniune de 
viaŃă şi iubire.                                          „Fiul este aşa cum e şi Tatăl".        Sfântul Atanasie cel Mare 

ERETICUL ARIE – BIRUIT LA NICEEA, DAR BIRUITOR ASTAZI?                             (http://saccsiv.wordpress.com) 

“Arianismul nu a fost înmormântat încă; astăzi el este mai la modă și mai răspândit decât oricând. E răspândit ca un adevărat 
suflet în trupul Europei contemporane. 

Dacă priviti la cultura Europei, în adâncul ei veti găsi ascuns arianismul: toate se rezumă aici la om si numai la om, și chiar 

Dumnezeul-om Hristos a fost redus la cadrele unui om. Cu plămada arianismului s-a plămădit și filozofia Europei, știinţa ei si 
civilizatia ei si, in parte, si religia ei. Pretutindeni si in chip sistematic Hristos este pogorât la starea de simplu om; Dumnezeul-

om este dezbrăcat continuu de ceea ce este în realitate; opera lui Arie se săvârșește în mod continuu. 
De unde atâta arianism astăzi? De acolo că omul a devenit astăzi măsura tuturor lucrurilor, măsura tuturor fiinţelor și lucrurilor 

văzute și nevăzute. Măsurând după sine însuși toate, omul european respinge tot ceea ce este mai larg decât omul, mai mare 
decât omul, mai infinit decât omul. Măsura lui strâmtă îngustează pe Dumnezeul-om reducându-l la om. Colivia păcatului reduce 
puterile de zbor ale mintii celei mândre și aceasta nu mai vede si nu mai cunoaste nici o realitate mai mare decât ea însăși
Isprava mai presus de minte a credinţei în Dumnezeul-om Hristos sfărâmă această colivie si deschide mintea realităţilor infinite. 
Sinodul I Ecumenic a hotărât o dată pentru totdeauna rolul minţii în explicarea Persoanei Dumnezeului-om Hristos; rolul ei este acela 

al supunerii. In Crestinism, credinta conduce, iar mintea este condusă; cunoașterea este roadă a credinţei care lucrează prin iubire și e 
activă în nădejde. 

Relativismul european contemporan e o moștenire a arianismului. Relativismul metafizic a dat naștere și relativismului moral. 

Nu există nimic absolut sau deasupra lumii ori a omului, nici în lume sau în om și nici, iarăși, în jurul lumii sau al omului. Din acest 
relativism modern, ca și din vechiul relativism arian, salvează numai credinţa în divino-umanitatea Mântuitorului Hristos, în de-o-

fiinţimea Lui cu Dumnezeu-Tatăl; salvează adică minunatul cuvânt „de-o-fiinţă”. Incearcă-ţi credinţa ta și controleaz-o cu Simbolul 
Credinţei. Dacă credinţa ta nu corespunde întru totul Simbolului – ești eretic. Dacă respingi cuvântul „de-o-fiinţă”, nu ești al lui 
Hristos, ești al lui antihrist, ești al lui Iuda, pentru că Biserica numește pe Arie „al doilea Iuda”.       (Sf. Iustin Popovici) 

 

     Arianismul este o erezie bazată pe o concepţie raţional-omenească inițiată de Arie ( 250 - 336), teolog și preot din Alexandria.  
     Principiile ereziei ariene sunt următoarele: 1.  Dumnezeu-Tatăl   singur   este  principiul  necreat   și  nenăscut, deci îi este 
superior  Fiului.  2.  Fiul  e creat din voinţa Tatălui, dar nu  din fiinţa Lui,  ci din nimic, fiind prima Sa creatură. Fiul are existenţa 

înainte de timp, dar nu din eternitate, căci a existat un timp, când El nu era.  3.  Deși Fiul este după fiinţa  Sa o creatură,  adică 
schimbabil, mărginit, imperfect și chiar capabil de a păcătui, El se bucură totuși de cinstea cea  mai  mare,   deoarece prin Fiul,   

Dumnezeu a  creat  toate,  chiar și timpul.  4.  Scopul pentru care Dumnezeu  a  creat pe Fiul  este  creaţia lumii, fiindcă Dumnezeu  
nu putea crea universul material decât cu ajutorul unei fiinţe intermediare.  5.  La creatie, Fiul a primit măreţia și puterea creatoare 

a Tatălui. Fiul poate fi numit și El Dumnezeu, deoarece, datorită harului divin pe care L-a primit de la Tatăl, a devenit un Fiu 
adoptiv al Tatălui. Ca atare Fiul are o divinitate împrumutată  din divinitatea Tatălui.  

Invăţătura greșită a lui Arie a fost combătută la Sinodul I de la Niceea (325) unde în Simbol (Crez), s-a fixat învăţătura 

despre Dumnezeirea Fiului. S-a recunoscut că Fiul, Domnul nostru Iisus Hristos, este "Dumnezeu adevarat din Dumnezeu 

adevărat, născut, nu făcut, deofiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut" și s-au  anatematizat ideile greșite principale ale lui Arie și 

anume: că Fiul a fost creat în timp din nimic, că este creat din altă substanţă sau fiinţă decât Tatăl și este schimbabil. 

2 iunie – Sf.Ioan cel Nou de la Suceava (+1330)  - „Eu niciodată nu mă voi lepăda de adevăratul 

Dumnezeu, ca să mă închin oamenilor necredincioşi, soarelui şi celor create. Să nu-mi fie mie a mă lepăda 

de tine, Hristoase, Mântuitorul meu, Care eşti Dumnezeu preamărit împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt! 

      Atunci, mâniindu-se, eparhul l-a pedepsit cu bătăi cumplite şi legându-l de coada unui cal l-au târât 

ostaşii pe uliţele pietruite ale Cetăţii Albe, până când i s-a tăiat capul cu sabia de către un evreu.” 

     Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava este, după Sf. Cuv. Parascheva de la Iasi, unul dintre sfinţii cei mai 
veneraţi în Moldova. S-a născut la începutul secolului al XIV-lea în orasul Trapezunt, din Asia Mică. 

A trecut la Domnul la 2 iulie 1330, luând moarte mucenicească. Moaștele Sfântului Ioan cel Nou au fost 

aduse la Suceava în anul 1402, în timpul lui Alexandru cel Bun.                 www.crestinortodox.ro 




