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"Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi si Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în 

ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor si Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în 

ceruri. Cel ce iubeste pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeste pe fiu ori pe fiică 

mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Si cel ce nu-si ia crucea si nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine. 

Atunci Petru, răspunzând, I-a zis: Iată noi am lăsat toate si 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 sedea pe tronul slavei Sale, veţi 

sedea si voi pe douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Si 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 si va mosteni 

viaţa vesnică. Si mulţi dintâi vor fi pe urmă, si cei de pe urmă vor fi întâi."                  (Matei 10, 32-33 și 37-38; 19, 27-30) 

Dacă omul este o fiinţă eminamente socială, atunci Biserica este o instituţie eminamente socială, care îşi are rădăcinile 

în cer, adică în Duhul Sfânt. Dar îndată după întemeierea Bisericii şi după apariţia primilor creştini, pentru că deîndată 

după cei trei mii s-au mai botezat încă două mii, şi cu aceşti cinci mii a început practic Biserica, au început şi diferenţierile. 

Primii creştini erau îndrumaţi de Sfinţii Apostoli şi duceau o viaţă curată, sfântă, fără prihană. Se întâlneau duminica şi 

se împărtăşeau cu Sfintele Taine, după ce Sfinţii Apostoli se rugau. Dar ca orice societate omenească (în sens de 

comunitate aflată în această viaţă omenească – n. noastră), şi aceasta s-a dovedit imperfectă. Au început să apară între ei buni 

şi mai buni, răi şi mai răi. Iar dacă citim sau recitim Epistolele Sf. Ap. Pavel, ne vom da seama că aproape în fiecare 

comunitate creştină se ivea câte o defecţiune. Pe de o parte, Pavel îi laudă pentru viaţa lor de sfinţenie, de curăţie morală, 

de credinţa în Dumnezeu, de jertfelnicie, dar, pe de altă parte, îi dojenea pe cei ce se abăteau de la morală sau de la credinţă. 

Şi existau şi din aceştia. 

Am să vă dau primele exemple din vremea Sfinţilor Apostoli, înainte de a apărea Pavel. Un exemplu de sfintentie – 

Sfântul Ştefan, care cu atâta curaj l-a mărturisit pe Iisus Hristos şi i-a mustrat pe cei care nu primeau învăţătura cea 

nouă, încât a fost omorât cu pietre în afară cetăţii, ca un duşman al societăţii. El a fost întâiul mucenic sau martir al 

Bisericii lui Hristos şi cu el a început şirul imens al nenumăraţilor mucenici care aveau să îşi dea viaţa pentru credinţa în 

Iisus Hristos, chiar până în zilele noastre. 

Dar a apărut şi polul celălalt. Dacă a apărut un sfânt, au apărut doi păcătoşi. Sfinţii Apostoli conveniseră cu obştea ca 

nimeni să nu aibă bunuri comune, ci toţi să îşi pună bunurile la mijloc, fiecare bun să fie al comunităţii. Să nu se creadă că 

era un fel de comunism, ci era comunitarism, în sensul că, fiecare, deîndată ce se convertea şi primea botezul, accepta 

aceasta, ca să pună totul la picioarele Apostolilor, şi totul era distribuit în funcţie de trebuinţele fiecăruia. Printre aceştia se 

găseau şi doi soţi care se numeau Anania şi Safira. Ei, atunci când s-au hotărât să îşi aducă bunurile în fata Apostolilor, şi-au 

păstrat, în ascuns, o parte din ele pentru ei. Şi-au zis: “de ce să dăm noi chiar tot? Să păstrăm şi pentru noi”. 

Şi, când au ajuns în faţa lui Petru, acesta, prin puterea lui Dumnezeu, a cunoscut ce făcuseră ei, şi ei au fost pedepsiţi cu 

moarte (de Dumnezeu – n. noastră) nu pentru că îşi opriseră ceva ce era al lor, că era legitim să îşi oprească, ci pentru 

că, ne spune Sfânta Carte, minţiseră Duhului Sfânt. Trebuia să spună de la început – “iată, am adus o parte din bunurile 

noastre, şi o parte le-am păstrat pentru noi, pentru bătrâneţe, că nu ştim ce va fi”. Dar pentru că nu au spus acest lucru, ci au 

pretins în fata Sf. Apostoli că au depus totul, acesta a fost păcatul cel mare – minciună. Şi anume, minciună împotriva 

Duhului Sfânt, nu împotriva oamenilor. 

Iată, deci, iubiţii mei, că au început diferenţierile între sfinţi, asemenea lui Ştefan, şi între păcătoşi, mincinoşi, asemenea 

acestor doi soţi. Şi, mijlocul, cei care nu au ajuns nici sfinţi, deasupra nivelului comun, şi nici păcătoşi, ci s-au menţinut pe o 

linie mediană.[…]”.                                                          IPS Bartolomeu Anania - www.cuvantul-ortodox.ro 
 

Biserica lui Hristos este Biserica sfinţilor şi a martirilor. Ea a fost întemeiată pe jertfa Domnului de pe Cruce, pe 

învăţătura Apostolilor şi pe sîngele a peste zece milioane de martiri. Biserica dintotdeauna a născut sfinţi, a fost slujită de 

sfinţi. Biserica şi astăzi cere sfinţi, păstori cît mai sfinţi şi credincioşi cu viaţă sfîntă . Dintre aceştia facem parte şi noi. Dar ca 

fii ai lui Dumnezeu după har şi fii ai Bisericii luptătoare de pe pămînt, sîntem datori să fim “următori lui Hristos“, să 

trăim duhovniceşte pe pămînt, să ne facem vrednici de Împărăţia Cerurilor. Ca fii sufleteşti ai sfinţilor care ne-au 

născut în Hristos sîntem datori să le urmăm credinţa lor dreaptă, să le urmăm viaţa lor sfîntă, dragostea lor pentru 

Dumnezeu, rîvna lor pentru Evanghelie, evlavia lor pentru sfînta rugăciune. Nu ne putem mîntui, dacă nu imităm 

după putere viaţa sfinţilor. Adică smerenia cuvioşilor, bărbăţia mucenicilor, rugăciunea sihaştrilor, sfinţenia drepţilor, 

curajul şi statornicia în credinţă a înaintaşilor, răbdarea părinţilor care ne-au născut, blîndeţea mamelor care ne-au crescut. 

Să rîvnim cu stăruinţă acestor mîntuitoare virtuţi creştine. Noi nu ne socotim sfinţi, dar trăim şi ne mîntuim în 

Biserica sfinţilor. Ei ne sînt părinţi, rugători, ajutători în necazuri şi modele de urmat. Să părăsim mîndria, răutatea şi 

necredinţa care ucid sufletul şi să cerem ajutorul tuturor sfinţilor din cer, în frunte cu Maica Domnului, pe care îi cinstim 

astăzi. Ei aveau totul curat şi sfînt: şi trupul, şi mintea, şi cuvîntul, şi simţurile, şi sufletul. Deci, să ne pocăim de păcate, să 

imităm pe sfinţi, să ducem viaţă curată şi să le cerem întotdeauna ajutorul prin această scurtă rugăciune: “Toţi Sfinţii, 

rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi! Amin“.                                                    Părintele Cleopa - www.cuvantul-ortodox.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                              Programul săptămânii 23 iunie –  30 iunie 2019 

Duminică            23  iunie           8 - 12 - Sf.Liturghie (a Tuturor Sfinţilor) – Pr.Ticu 

Duminică            23 iunie         17 – 19 -  Vecernia şi acatistul Naşterii Sf.Ioan Botezătorul - Pr.Ticu 

Luni                    24 iunie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Naşterea Sf.Ioan Botezătorul) – Pr.Ticu 

Luni                    24 iunie         17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marți                  25 iunie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri             26 iunie           9 - 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi                        27 iunie   

Vineri                  28 iunie            9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri                  28 iunie          17 - 19 - Vecernia, acatistul Sf.Ap.Petru şi Pavel şi Litia – Pr.Ticu 

Sâmbătă              29  iunie           8 – 12 - - Sf.Liturghie (Sf.Ap.Petru şi Pavel) şi pomenirea celor adormiți – Pr.Ticu 

Sâmbătă              29  iunie          17 - 18 -  Vecernia Duminicii a II-a după Rusalii – Pr.Dragoş 

Duminică            30  iunie           8 - 12 - Sf.Liturghie (a Sfinţilor Români) – Pr.Dragoş 

Duminică            30 iunie         17 – 18 -  Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Dragoş 

 

   Duminică, 23 iunie -  Duminica Tuturor Sfinţilor; 

             Luni, 24 iunie – Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele); Sf.Ier.Niceta de Remesiana; 

                         Miercuri, 18 iunie – Sf.Cuv.David din Tesalonic; 

                            Sâmbătă, 29 iunie – Sf.Apostoli Petru şi Pavel; 

                                   Duminică, 30 iunie – Duminica Sfinţilor Români; Sf.Ghelasie de la Râmeţ. 

24 iunie - Ziua Universală a Iei – tradiţia românească de o frumuseţe unică  Răzvan Moceanu –  https://radioromaniacultural.ro 

 Pe 24 iunie, în România şi în comunităţile româneşti din întreaga lume este marcată Ziua Universală a Iei. Sărbătoarea 

„cămăşii cu altiţă”, cum mai este denumită ia, a fost iniţiată în anul 2013 de comunitatea La Blouse Roumaine care a dorit 

ca bluza tradiţională românească împreună cu tradiţia noastră moştenită din timpuri imemoriale, să devină un adevărat brand de 

ţară, recunoscut în întreaga lume. Chiar denumirea comunităţii, reprezintă de fapt titlul unui tablou realizat de pictorul francez 

Henri Matisse care realiza o imortalizare a iei româneşti – “La blouse roumaine”, 1940 – creaţia fiind expusă la Muzeul 

Naţional de Artă Modernă din Paris. Ziua de 24 iunie coincide cu Sărbătoarea Sânzienelor, aluzie la faptul că în tradiţia 

noastră populară, acestea erau îmbrăcate în ii. Această zi este în prezent sărbătorită în 48 de țări, în peste 100 de orașe de 

românii de pretutindeni.   

Termenul „ie” este derivat din latinescul „tunicae lineae” – tunică subţire purtată pe piele şi apariţia ei trebuie căutată 

undeva în vremea civilizaţiei Cucuteni. Arta meşteşugului şi a coaserii iei în special era moştenită din generaţie în generaţie, 

împreună cu rugăciunile care se spuneau obligatoriu înaintea începerii torsului lânii, a ţesutului sau a împletitului firelor. 

În partea de sud a ţării, iile erau ţesute din borangic, fiind accesorizate cu broderii atât la gât, cât şi cu mărgele la 

mâneci, iar în zona Moldovei, se confecţionau iile brodate cu “spic”. Însă ca principiu general, ia este de fapt o croială din 

pânză albă, bumbac, in sau borangic, împodobită cu mărgele şi broderii la mâneci şi la gât. 

Din punct de vedere al statutului femeii, atât culorile cât şi motivele broderiei sunt diferite, de la modele cu croială 

mai modeste şi culori mai temperate pentru femeile căsătorite şi cele în vârstă, până la culori deschise şi modele în culori vii,  

           pentru fetele tinere. Cele mai vechi ii sunt în general de pânză de in sau de cânepă, brodate cu lână sau cu mătase.  

       
                        24 iunie – Nașterea Sf.Ioan Botezătorul - "cel mai mare între cei născuți, dar cel mai mic în împărăția cerurilor"  
                     Textul din evanghelia de la Matei 11, 11: "Adevărat zic vouă: nu s-a ridicat între cei născuți din femei unul  

                     mai mare decât Ioan Botezătorul; totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el" (Matei  

                     11, 11), este mărturisirea lui Hristos despre Ioan. Nu există contradicție în cele afirmate de Hristos. Ca să  

                     înțelegem că Ioan Botezătorul este "cel mai mare între cei născuți din femei”, ne este de ajuns să știm că a 

săltat în pântecele maicii sale, în momentul în care Elisabeta se întâlnește cu Fecioara Maria atunci când aceasta Îl purta în 

pântece pe Domnul, că a viețuit în pustie precum un înger, că L-a botezat pe Hristos la râul Iordan, etc. Iar ca să 

înțelegem ce înseamnă cuvintele "cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el", ne vom opri asupra tâlcuirii pe 

care o dă Sf.Maxim Mărturisitorul care spune că: "teologul cel mai înalt e mai mic decât cel de pe urmă dintre îngeri". El face 

această afirmație pentru că rezumă "împărăția cerurilor" la lumea îngerilor, căci Împărăția cerurilor nu era încă deschisă 

oamenilor în vremea lui Ioan. Astfel, Sfântul Ioan este mai mic decât orice înger. Alt înțeles pe care îl oferă Sf.Maxim 

Mărturisitorul este rezumat la cuvintele: "Cel ce stă pe treapta cea mai de pe urmă în viețuirea evanghelică e mai mare ca cel 

înălțat în treapta Legii". De aici reiese că Sf.Ioan Botezătorul, neîmpărtăşindu-se de harul revărsat la Cincizecime, 

neprimind "botezul cu Duh Sfânt și cu foc" este "mai mic decât cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu".     

                                   29 iunie - Mamertina, Închisoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel          www.crestinortodox.ro 

                           Sf. Petru și Pavel sunt prăznuiți  pe  29 iunie, ziua în care au suferit moarte martirică la Roma, în anul 67 d.Hr.  

                          Arestarea celor doi a avut loc în timpul persecuției  lui Nero din anul 64, când incendierea Romei a fost  

                          atribuită creștinilor. Au fost întemnițați pentru un timp în aceeași celulă, în Închisoarea Mamertina din  

                           Roma. Cea mai veche închisoare a cetății romane se află în inima Romei antice, la câțiva pași de Arcul lui  

                           Septimiu Sever. Numele "Mamertina" poate fi o referire la templul lui Marte aflat în apropiere. Construcția ei 

datează din secolul al VII-lea i.Hr, în timpul domniei regelui Ancus Marcius. Închisoarea era loc de detenție și de execuție 

pentru condamnații politic destinați supliciului în calitate de "dușmani ai poporului Romei". Iar cei mai mulți dintre acești 

dușmani ai poporului Romei au fost creștinii. Tot aici erau închiși și creștinii ce urmau să moară în arene.  A fost folosită ca 

loc de detenție până spre sfârșitul sec. al IV- lea d.Hr. Începând cu această vreme, închisoarea Mamertina a devenit un 

important loc de pelerinaj, pentru că Apostolii Petru și Pavel au fost întemnițați pentru un timp aici, în aceeași celulă. În sec. 

al XVI-lea, deasupra închisorii a fost construită biserica San Giuseppe dei Falegnami (al Dulgherilor).   

 

 

 

 

 




