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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)
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.
Această „zi” numită de părintele apostolic Barnaba „a opta” (Epistola XV, 9), este descrisă astfel de părintele Dumitru
Stăniloae: „Viaţa viitoare va fi o duminică fără de sfârşit, sau paradisul regăsit şi eshatologia inaugurată, clipa aurorii cu al ei
minunat deodată şi lumina fără asfinţit a zilei a opta în care Dumnezeu va fi totul în toate...” (Dogmatica, III, 6).
Ne revine nouă, drept credincioşilor, datoria de a face cunoscută învăţătura cea dreaptă, potrivit Scripturii şi Părinţilor. 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, cum atât de inspirat a zis Nichifor
Crainic. Iar în clipa morţii, spune, potrivit învăţăturii Bisericii, părintele Seraphim Rose (1934-1982), 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, Ap. 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
Aţi auzit cum numără Apostolul de astăzi ostenelile sfinţilor: prin credinţă – zice – au biruit războaie, au suferit de sabie, de
foame, de sete, de frig, s-au fierăstruit, au rătăcit în cojoace, în piei de capre. Şi lumea nu e vrednică de ei. Ce să spun de toţi
sfinţii? E prea greu de spus.
Atâta spun numai, că sfinţii lui Dumnezeu L-au iubit pe Dumnezeu din toată inima, din tot cugetul şi din toată puterea
lor. S-au făcut în lumea aceasta fii după dar ai Lui, cum suntem şi noi prin dumnezeiescul Botez, iar dincolo se vor veseli în
vecii vecilor de Dânsul. Că unde este Stăpânul, acolo vor fi şi slugile lui. AMIN!
Pr. Ilie Cleopa - www.doxologia.ro

Duminică 19 iunie 2016, începând cu orele 16.30, Parohia Apărătorii Patriei II – “Sfântul Ambrozie”, a găzduit
a VI-a Ediție a Festivalului de pricesne ”Blândul Păstor”.
În finala Festivalului au intrat 17 de concurenți de
pe cuprinsul a 12 parohii și 8 școli gimnaziale.
Au concertat invitații: maestrul Ion Ghiţulescu,
tenorul Daniel Madia, de la Opera Națională,
dl.Constantin Măgureanu, artist de muzică populară,
Pr.Georgian Alexandrescu și Pr. Mircea Uță.
Marele premiu a fost câștigat de Georgiana Aurică,
Iar din partea parohiei Mărțișor, premiul I – Anastasia-Ioana Stroică şi premiul al III-lea – Diana-Cristina Ionică.
Felicitări. Dumnezeu să le binecuvinteze pașii ȋn viață!
Detalii pe www.sfantulambrozie.ro

Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel - (popular-postul Sampetrului), care preceda sărbatoarea comună a Sfinţilor
Apostoli Petru şi Pavel (29 iunie) este rânduit de Biserică în cinstea celor doi apostoli şi în amintirea obiceiului lor de a
posti înainte de a întreprinde acte mai importante (vezi Fapte 13,2 si 14,23). Totodată, prin ţinerea acestui post se
cinstesc darurile Sfântului Duh, care s-au pogorât peste Sfinţii Apostoli la Cincizecime; de aceea, în vechime, acest post se
numea Postul Cincizecimii.
Istoric - Despre vechimea acestui post mărturisesc, în sec. IV, Constituţiile Apostolice. Mărturii ulterioare se găsesc
la Sf.Atanasie cel Mare, la Teodoret, episcopul Cirului, la Leon cel Mare, care numeşte postul acesta Postul de vară sau al
Cincizecimii. La început, postul acesta era ţinut numai în cercurile monahale si abia mai tarziu s-a extins şi la credincioşi.
Durata - Spre deosebire de celelalte posturi, care au o durată fixă, Postul Sf.Petru si Pavel are o durată variabilă
de la an la an, deoarece începutul lui (fixat aproximativ prin sec. VI) e în functie de data variabilă a Invierii lui Hristos.
Postul începe luni, după Duminica Tuturor Sfintilor şi ţine până în ziua de 29 iunie. O regulă simplă si practică spre a afla
durata Postului Sfinţilor Petru si Pavel din orice an este următoarea: câte zile sunt de la data Invierii (inclusiv) din anul
respectiv până la 3 mai (exclusiv), atâtea zile ţine postul. Anul acesta durează două zile.
www.crestinortodox.ro
29 iunie – Sf.Apostoli Petru şi Pavel - Sfântul Apostol Petru, care mai înainte de apostolie se numea Simon, era de
neam iudeu, din hotarele Galileei cea din Palestina, dintr-o cetate mică şi neslăvită, care se numeşte Betsaida. El era fiul lui
Iona, din seminţia lui Simeon, şi frate cu Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat.
Sfântul Apostol Pavel, care mai înainte de apostolie se numea Saul, era de neam iudeu din seminţia lui Veniamin. El
s-a născut în Tarsul Ciliciei, din părinţi cinstiţi, care mai înainte au petrecut în Roma, apoi s-au mutat în Tarsul Ciliciei cu
cinstitul titlu de cetăţeni romani, pentru care Pavel după aceea s-a numit şi roman.
…Prin credinţă, au biruit împărăţii, au făcut dreptate, au dobândit făgăduinţele, au astupat gurile leilor, au stins
puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au împuternicit, din slabi ce erau s-au făcut tari în război, au întors
taberele vrăjmaşilor pe fugă. Unele femei şi-au luat pe morţii lor înviaţi. Iar alţii au fost chinuiţi, neprimind izbăvirea, ca
să dobândească mai bună înviere; alţii au suferit batjocură şi bici, ba chiar lanţuri şi închisoare. Au fost ucişi cu pietre,
au fost puşi la cazne, au fost tăiaţi cu fierăstrăul, au murit ucişi cu sabia, au pribegit în piei de oaie şi în piei de capră,
lipsiţi, strâmtoraţi, rău primiţi. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii, şi în munţi, şi în peşteri şi în
crăpăturile pământului. Şi toţi aceştia, mărturisiţi fiind prin credinţă, n-au primit făgăduinţa pentru că Dumnezeu
rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârşirea. (Evrei 33, 40)

Duminică, 3 iulie 2016, după Sfânta Liturghie, facem pomenirea de 9 ani, cu parastas,
a părintelui profesor Ion Ionescu (1915 - 2007).
Dumnezeu să-l odihnească!
Programul săptămânii 26 iunie – 3 iulie 2016
Duminică
Duminică
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică

Ziua
26 iunie
26 iunie
27 iunie
28 iunie
29 iunie
30 iunie
1 iulie
1 iulie
2 iulie
2 iulie
3 iulie
3 iulie

ORA
8 - 12
18 – 19
18 – 19
18 – 20
8 - 12
9 - 11
18 – 19
8 – 11
18 – 19
8 - 12
18 – 19

Slujbe
- Sf.Liturghie (a Tuturor Sfinţilor) – Pr.Dragoş
- Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Dragoş
- Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş
- Vecernia Sf.Apostoli Petru şi Pavel şi acatistul Sf.Apostoli - Pr.Dragoş
- Sf.Liturghie (Sf.Apostoli Petru şi Pavel) – Pr.Dragoş
- Program administrativ (zi liberă)
- Taina Sf.MASLU
- Slujba acatistului – Pr.Dragoş
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoş
- Vecernia Duminicii a II-a după Rusalii – Pr.Ticu
- Sf.Liturghie (a Sfinţilor Români) şi parastasul Pr.Ioan Ionescu– Pr.Ticu
- Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu

