
.  

 "În vremea aceea Iisus, ridicându-Şi 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 viaŃă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Şi 
aceasta este viaŃa 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 săvârşit. Şi acum, preaslăveşte-Mă Tu, Părinte, la 
Tine însuŃi, 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 
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. Şi toate 
ale Mele sunt ale Tale şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preaslăvit întru ei. Şi 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 şi Noi. Când eram cu ei 
în lume, Eu îi păzeam în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat; şi i-am păzit şi n-a pierit nici unul 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) 
 

Astazi este Duminica Sfintilor Parinti de la 

Sinodul I Ecumenic, care au aparat dreapta 

credinta, au dat anatema pe eretici si au formulat 

Crezul ortodox. Sa ramanem credinciosi Evangheliei 

lui Hristos si Bisericii Ortodoxe, ai carei fii suntem. 

Ea ne-a născut prin baia Botezului, ea ne-a crescut si 

invatat calea mantuirii. Sa cinstim Biserica 

Ortodoxa care ne-a nascut. Sa cinstim pe toti 

sfintii si icoanele lor ca cei ce sunt "prietenii 

Domnului" si se roaga pentru noi la cer. Sa traim in 

dragoste unii cu altii, singura cale care mai poate 

salva lumea de la pierzare. Sa crestem copiii in 

iubire de Dumnezeu, ca de ei depinde cel mai mult 

mantuirea noastra si sa pastram cu sfintenie dreapta 

credinta ortodoxa, fara de care nu ne putem mantui 

oricite fapte bune am avea. 

Un părinte cu viata sfânta a intrat noaptea sa se 

roage in biserica si prin minune dumnezeiasca a vazut 

altarul deschis, iar langa sfinta masa şedea un prunc 

luminat cu cămaşa rupta. Si l-a intrebat cuviosul: 

"Copile, cine esti tu?" Iar el a raspuns: "Eu sunt 

Hristos, Mantuitorul lumii!" "Dar cine ti-a rupt 

camasa?" intreaba sihastrul. Iar Domnul i-a raspuns: 

"Mi-a rupt-o Arie, ereticul!" si S-a facut nevăzut. 

 Oricine propovaduieste alta Evanghelie decat 

cea vestita de Hristos, de Apostoli si de Biserica, 

sfasie camasa Domnului si-si agoniseste osanda 

vesnica, fara iertare. 

 Sa cadem deci in genunchi si sa slavim cu evlavie 

si dreapta credinta pe Tatal, pe Fiul si pe Sfantul Duh, 

Treimea cea de o fiinta si nedespartita. Amin. 

  

      Parintele Cleopa Ilie  

                                     (http://www.crestinortodox.ro) 
 

Hristos S-a ÎnălŃat ! 
În prima duminica dupa sarbatoarea Inaltarii Domnului, Biserica 

Ortodoxa a randuit sa se faca pomenirea Sfintilor Parinti de la cel 
dintai Sinod Ecumenic de la Niceea din anul 325. Sensul teologic-
duhovnicesc al cinstirii celor 318 Sfinti Parinti, care s-au adunat in 
cetatea Niceea la chemarea Sfantului Imparat Constantin cel Mare, 
este acela ca invatatura de credinta despre Hristos-Domnul si despre 
Preasfanta Treime este stabilita, pe temeiul Sfintei Scripturi si al 
Traditiei Apostolice, prin conglasuirea episcopilor Bisericii din toata 
lumea. 

Combătând pe ereticul Arie, care invăŃa că Dumnezeu adevărat 
este numai Tatal, Fiul nefiind Dumnezeu adevărat, ci doar o faptură 
indumnezeita, cei 318 Sfinti Parinti, adunati in Sinodul I Ecumenic de la 
Niceea, au mărturisit ca Iisus Hristos este "Fiul lui Dumnezeu, 

Unul-Nascut, Care din Tatal S-a nascut, mai inainte de toti vecii 

Un alt sens sau motiv al pomenirii Sfintilor Parinti de la Niceea indata 
dupa Inaltarea Domnului il constituie afirmarea prezentei neintrerupte a 
Mantuitorului in Trupul Sau tainic, adica in Biserica, conform fagaduintei 
facute Apostolilor Sai: "Iata Eu sunt cu voi in toate zilele, pana la 
sfarsitul veacului" (Matei 28, 20). Aceasta inseamna ca si urmasii 
Apostolilor, adica episcopii, vor fi sfintiti si intariti in intreita lor 

lucrare de Insusi Mantuitorul Hristos prin Duhul Sfant, Duhul 

Adevarului si al unitatii sau al comuniunii. Aceasta duminica, a 
saptea dupa Sfintele Pasti, ne cheama sa pastram dreapta credinta, 

mai ales astazi, intr-o lume din ce in ce mai tulburata si mai ratacita din 
punct de vedere spiritual. Ea ne cheama sa marturisim Crezul ortodox 
asa cum ni l-au lasat noua mostenire Sfintii Parinti de la Sinodul I 
Ecumenic de la Niceea, din anul 325, si cei de la Sinodul al II-lea 
Ecumenic, care s-a tinut la Constantinopol in anul 381, cand s-a 
formulat partea a doua a Crezului ortodox, pe care il rostim la Botez si 
la fiecare Sfanta Liturghie, intrucat reprezinta credinta noastra ortodoxa 
in forma concentrata.  

 

+ Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane 

 

(http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-sfintilor-parinti-la-

sinodul-i-ecumenic ) 
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Programul săptămânii  27 mai 2012 – 3 iunie  2012 
 

Ziua ORA                                            Slujbe 
Duminică    27 mai 2012 8 - 12 - Sf. Liturghie (Duminica a VII-a după Paşti,  a Sf.PărinŃi de la Sinodul I Ec.) 

Luni            28 mai 2012 18 - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil 

Miercuri     30 mai 9 – 11 - SfinŃirea mică a apei 

Vineri          1 iunie 9 - 11 - Taina Sf.Maslu 

Vineri          1 iunie 18 - 19 - Slujba acatistului 

Sâmbătă      2 iunie 7.30 - 12 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiŃi (Moşii de vară) 

Sâmbătă      2 iunie 17 - 19 - Vecernia Pogorârii Duhului Sfânt 

Duminică    3 iunie 2012 8 - 12 - Sf. Liturghie (Pogorârea Duhului Sfânt) 

Duminică    3 iunie 2012 12 - 13 - Vecernia Sfintei Treimi (pogorârii genunchilor) 

 

La biserica noastră s-au început lucrări de canalizare şi de modernizare a grupului sanitar. Ne puteŃi ajuta prin  
donaŃii, plata contribuŃiei anuale sau măcar o rugăciune şi un gând bun. Dumnezeu să vă binecuvinteze dragostea. 

     2  iunie 2012 – Sfantul Mucenic IOAN CEL NOU de la Suceava  (+ 1330) 
 

 După Sfânta Cuvioasă Paraschiva de la Iasi (14 Octombrie), unul dintre sfintii cei mai venerati în 
Moldova este Sfântul Ion cel Nou de la Suceava, ale cărui moaste se află în tara noastră de 600 de ani. 
Era originar din Trapezunt, în Asia Mică, si negustorea cu tătăl său făcând comert cu cetătile de pe 
malul Mării Negre. Într'una din călătoriile spre Cetatea Albă, pe Nistru, a avut o dispută cu un negutător 
venetian care, din răzbunare, a mintit pe stăpânul mongol al cetătii că Ioan vrea să devină musulman. În 
confruntarea cu acesta, tânărul crestin i-a spus că nu are motive să-si schimbe credinta, ceea ce a declansat 
furia eparhului, sau mai marelui cetătii, care a poruncit ca Ioan să fie chinuit. A suportat cu credintă si 
stoicism torturi înfricosătoare între care legarea de coada unui cal sălbatic si târârea pe caldarâmul 
cetătii - iar în final i s'a tăiat capul. Era 2 Iulie 1330. 

O, Doamne, câŃi vii suntprintre cei morŃi, şi câŃi morŃi sunt printre cei vii! Tu singur ştii, numeri, socoteşti. Iartă tot, şi 
mântuieşte pe toŃi. Mila Ta, Doamne, să covârşească toate păcatele şi ruşinile noastre. O, ce este omul? Spicul ierbii, precum a 
spus Ióv, pe care îl coseşte mâna lui Dumnezeu. Ce rămân? Paiele. Ce se ia cu mâna nevăzută? Spicul. Al Tău e sufletul, 
Doamne, iar trupul e al pământului. La despărŃire, fiecare îşi ia ce-i al lui: pământul – trupul, Domnul – sufletul. 
Cunoaşterea noastră este una cu necunoaşterea în amândouă cazurile: şi când privim la cel viu, şi când privim la cel mort. Nimic 
nu ştim deopotrivă, nici despre ce este viu, nici despre ce este mort. Cel viu pregăteşte slava celui mort. Aceasta îi e osteneala 
vieŃii. Când moare, se destramă şi slava. Cel viu pregăteşte zestrea celui mort. Aceasta îi e grija vieŃii. Când moare, zestrea o 
primeşte o văduvă străină. 

Cel viu pregăteşte case şi hambare. Când moare, toŃi se văd în case şi hambare, afară de el şi de ai lui. 
Cel viu pregăteşte domenii şi moşii. Când moare, înscrisurile domeniilor şi moşiilor le poartă duşmanii lui. 
Cel viu pregăteşte fiilor lui moştenire şi bunăstare. Când moare, moştenirea o iau cei de alt neam, iar de bunăstare au parte cei 

de alt neam. Unde sunt coroanele? În groapa de gunoi. Unde sunt mărgăritarele? În cenuşă. Unde sunt cinstirile şi onorurile? 
În strunele rupte şi în timpanele sparte. …   Unde sunt mâinile mai scumpe decât aurul, care slujeau oaspeŃilor? Acum sunt beŃe 
uscate sub roŃile căruŃelor. Unde sunt picioarele iuŃi, care alergau să apere dreptatea? Iată-le sub furnicar, unde nu se mai vorbeşte 
de dreptate şi nedreptate. 

Unde sunt chefurile petrecăreŃilor, unde-i cântecul celor voioşi, unde-i larma celor puternici, unde-i vuietul celor trufaşi? 
Unde-i strigătul şi răcnetul celor năimiŃi şi corupŃi? O vor şti mai bine decât capul tău tălpile tale, când vor călca peste osemintele 
lor uscate, pentru că te vor înŃepa şi te vor face să gemi. Unde sunt împăraŃii, Doamne? Întreabă slugile lor. 

Unde sunt bogătaşii, Doamne? Întreabă cerşetorii. Unde sunt femeile frumoase? Întreabă viermii şi râmele. 
Pe deplin, nimica sântem în faŃa lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeul nostru, nimica suntem! Răsărim şi ne uscăm ca 

iarba. Ne risipim ca un nor fără apă. Ne ofilim ca florile în grădină. Ne înălŃăm şi ne pierdem ca fumul şi aburul. Venim şi trecem 
ca nuntaşii. Ne auzim şi amuŃim ca sunetul fluierului. Suntem ca un călător care poate zice: Bună dimineaŃa!, dar nu-i mai e dat 
să spună: Bună seara! Suntem ca o poezie pe care o recită poetul şi, într’o clipă, se întrerupe. 

Pe deplin, nimica suntem, Doamne Dumnezeul nostru! Nimic, nimic, nimic! Dar, de aceea, Tu eşti tot şi toate. 

Toată plinirea în Tine este. Toată bucuria, în Tine. De vei voi, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin”. 
 

                                                                                            (Sf. Nicolae Velimirovici, Prin fereastra temnitei, 2009) 

 

Moşii de vară, pomenirea generală a morŃilor 
În Sâmbăta dinaintea Duminicii Pogorarii Duhului Sfant (Sâmbata Rusaliilor sau "Mosii de vara"), Biserica face  pomenirea 
generala a mortilor, rugandu-se pentru ei, prin rugaciunile si cantarile  inscrise in slujba zilei din Penticostar, pentru ca si ei sa se 
bucure de darurile Sfantului Duh, a Carui pogorare este praznuita in duminica urmatoare. 
 




