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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.                                               (Matei 10, 32-35, 37-38) 

Duminica Tuturor Sfinţilor şi Biserica sărbătoresc pentru încă o dată restaurarea omului! Deoarece suntem chemaţi cu toţii 

"să vă înnoiţi în Duhul minţii voastre şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, cel după chipul lui Dumnezeu, zidit intru dreptate şi 

în sfinţenia adevărului" (Ef. 4, 23-25).  

S-a vorbit şi se va mai vorbi despre sfinţenie. Cu toţii ştim, mai mult sau mai puţin, ce este sfinţenia. Însă aş vrea să vă pun 

la inima două gânduri. În primul rând, cel ce păcătuieşte este om, iar cel ce se pocăieşte este sfânt! Şi în al doilea rând, 

pentru că ne aflăm după Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt, şi am primit (noi toţi, prin taina Sfântului Botez) roada 

Duhului, aş vrea să privim prin prisma acestor roade care ar fi păcatele pe care le săvârşim cu ştiinţă sau fără de ştiinţă. 

Sfinţenia nu este opusul păcatului? Care sunt roadele Duhului?  

Dragostea: oare opusul dragostei nu este duşmănia? Ura? Neînţelegerea provenită din incapacitatea mea de a iubi şi eu la 

rândul meu. Sau de a mă iubi pe mine mai mult decât pe ceilalţi. 

Bucuria: oare opusul bucuriei nu este invidia? Chiar şi înainte de mândrie există invidia. Dacă eu m-aş bucura şi aş aprecia 

cu adevărat ceea ce am, atunci aş mulţumi, aş fi recunascator, m-aş simţi binecuvântat.  

Pacea: oare opusul păcii este viclenia? Dorinţa aceasta veninoasă prin care îmi pierd pacea şi mă frământ să înşel, să 

dobândesc cu orice chip necinstit ceva. 

Indelunga-rabdare: oare aici ceea ce mă sustrage acestui dar nu este propria mea voinţa? Dacă eu aş crede cu adevărat în 

pronia Dumnezeiască, ce m-ar putea împiedica să am răbdare aşteptând răspunsul Lui la frământarea mea? 

Bunătatea: oare opusul ei nu este facerea de rău? Şi opusul ei care este?... Bunătatea ce se exprimă prin fapte, adică prin:  

Facerea de bine: opusul ei nu este interesul "binelui meu" ce mă conduce prin gânduri către a face fapte care nu sunt în 

concordanţă cu ceea ce este binele fratelui meu? 

Credinţă: opusul ei este necredinţa, fără îndoială! Dar necredinţa din mândrie, nu din necunoaştere. Precum există şi 

indiferenta provenită din mândrie, din credinţa în ceea ce sunt şi în bogăţiile avute. 

Blândeţea: oare opusul ei nu este mânia? Şi spun Sfinţii Părinţi ca mânia este nebunie în faţa lui Dumnezeu. 

Înfrânarea: opusul ei nu este lăcomia? Lăcomia ce în zilele noastre este izvorâtă dintr-o mare comoditate trupească. 

Curăţia: opusul ei nu este desfrânarea? Şi nu mă refer numai la cea trupească, ci mai degrabă la cea intelectuală prin care 

strâmbam în mintea noastră chiar şi tot ceea ce este drept în credinţa altora. 

Şi continuând în ordinea enumerării făcute de Sf. Ap. Pavel al roadelor Duhului aş spune că: dragostea odată dobândită 

aduce bucurie; bucuria vine ca o lumină în viaţa noastră şi revarsa pace în suflete; pacea din suflet ne învaţă să avem 

indelunga-rabdare; ȋndelunga-răbdare nu dezvăluie bunătatea Domnului şi cea dintre noi; bunătatea va cauta întotdeauna 

după modelul Domnului să facem bine aproapelui; facerea de bine mărturiseşte credinţa avută în El; credinţa ne ajută să 

avem blândeţe; blândeţea ne va învăţa să ne înfrânăm gândurile; înfrânarea va aduce cu sine curăţia; iar curăţia este haină 

sufletului în care îşi vede chipul Său Hristos! Şi toate acestea îşi află rădăcina în iubire, căci de la ea am început. Toate 

acestea şi mai mult decât acestea au avut Sfinţii. Au mărturisit prin cuvinte şi fapte că Duhul este viu, că Hristos este prezent, 

că mântuirea nu este un basm, ci o realitate la care putem fi toţi părtaşi. 

Duhul Sfânt s-a pogorât peste Apostoli şi cei ce erau cu dânşii în chip de limbi de foc, dar "nu a stat deasupra capetelor lor, 

ci s-a revărsat peste întreaga lor fiinţă" spunea Sf. Ioan Gură de Aur. Această flacără i-a luminat şi pătrunzând în inimile şi în 

sufletele lor, i-a îmbrăcat cu putere Cerească, cu râvnă Dumnezeiască. "Iubirea duce la cunoaştere... După cum amintirea 

focului nu-ţi încălzeşte trupul, tot aşa şi credinţa fără dragoste nu-ţi va încălzi sufletul" (Sf. Maxim Mărturisitorul). 

Arhim. Siluan Vișan – www.crestinortodox.ro 

"Sfinţenia lui Dumnezeu exprimă, pe de o parte, o calitate a lui Dumnezeu Cel în Treime, pe de alta, se manifestă în 

lume şi devine o calitate participantă (comunicată) a fiinţelor umane. În primul aspect, ea este cu totul apofatică, 

indefinibilă; în al doilea, ea este sesizată, dar într-un mod greu de definit raţional". (Părintele Dumitru Stăniloae) 

Sfinţenia lui Dumnezeu se revelează lumii prin coborârea lui Dumnezeu la ea, prin energiile Sale necreate, adică prin 

"adaptarea" lui Dumnezeu - Creatorul la capacitatea creaturilor de a primi sfinţenia Sa.  

  "În sfinţenia manifestată în lume – observă părintele Stăniloae – se arată aceeaşi îmbinare de transcendent şi revelat al 

lui Dumnezeu, de înălţime şi de coborâre".  

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române – www.doxologia.ro 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Programul săptămânii  14 iunie  –  21  iunie  2020 

                 Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (a Tuturor Sfinților) –  Pr.Dragos 

    17- 18 - Paraclisul Maicii Domnului 

                       Luni    17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli  și rugăciuni pentru elevi  –  Pr.Dragos 

                      Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

                Miercuri    9 – 10 - Sfinţirea mică a apei și rugăciuni pentru elevi –   Pr.Dragos              

                          Joi   

               Vineri   9 - 11 - Taina Sf.MASLU            

     17 - 18 - Acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe  –   Pr.Dragos              

Sâmbătă     8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoș 

  17 - 18 - Vecernia Duminicii a II-a după Rusalii – Pr.Ticu 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (a Sfinților români) – Pr.Ticu 

    17- 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

        Luni, 15 iunie – Sf.Proroc Amos; Fericiții Augustin și Ieronim; Ȋnceputul postului Sf.Apostoli. 

                                  Vineri, 19 iunie – Sf.Apostol Iuda, ruda Domnului; Sf.Cu.Paisie cel Mare; 

                                                            Duminică, 21 iunie – Duminica Sfinților Români; 

Rugăciunea părinților pentru ajutorul copilului la examen 

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, ajută-l pe copilul acesta (numele) să treacă cu bine această 

încercare ce îi stă înainte. Cel ce ne-ai cerut să fim înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii, luminează-l pe robul tău (numele) 

să înveţe ceea ce trebuie ca să fie bine pregătit la examenul care îl aşteaptă. Tu ştii ce e bine şi ce e rău. În mâinile Tale sunt 

vieţile noastre. Noi, crezând că este de folos acestui copil să iasă încununat din această încercare, Te rugăm să arăţi şi de 

această dată puterea ajutorului Tău. Dar să nu fie după voia noastră, Doamne, ci după voia Ta cea sfântă, că Tu îl iubeşti mai 

mult decât noi şi ştii ce-i este cu adevărat de folos. Doamne, ajută-l pe robul Tău (numele) să nu caute lauda lumească, ce este 

degrab trecătoare, ci să caute vieţuirea curată şi sfântă, ca să dobândească Împărăţia cerurilor. Vieţile oamenilor sunt pline de 

încercări. Ce folos vom avea dacă vom câştiga bunătăţile vremelnice, de nu le vom dobândi şi pe cele veşnice? Ce folos vom 

avea de ne va lăuda lumea aceasta, dacă faptele noastre nu sunt bineplăcute Ţie?  Ajută-ne, Dumnezeule, ca numai la Tine 

să căutăm împlinirea noastră şi să preaslăvim în vecii vecilor Numele Tău cel Sfânt. Amin! 

 
14 iunie - Părintele Iustin Popovici s-a născut ȋn Serbia de praznicul Bunei Vestiri 1894. După ce a finalizat liceul, a urmat 

Seminarul din Belgrad. Mitropolitul Dimitrie al Serbiei îl tunde în monahism, dăruindu-i numele Iustin, de la Sf.Iustin Martirul și 

Filosoful. Ajunge la studii în Rusia, iar mai târziu își va continua studiile la Oxford, în Anglia. De aici va ajunge la Atena. Își va 

susține teza de doctorat în anul 1926, cu tema: "Problema persoanei și cunoașterii la Sfântul Macarie Egipteanul“.Revenit în 

Serbia, va preda la Seminar. Din cauza celui de-al Doilea Război Mondial, părintele Iustin Popovici va sta ascuns în cele mai 

izolate mănăstiri sârbești. După război, lupta împotriva comunismului, motiv pentru care este arestat. 

Părintele Cleopa l-a vizitat la Celie în anul 1977 și i-a cerut sfatul atunci când a vrut să rămână în Athos. Părintele Iustin i-

a spus: "Sfântul Munte este asemenea unei grădini pline cu flori înmiresmate. Dacă te duci acolo nu faci decât să mai adaugi o 

floare la acel buchet frumos mirositor. Dar în țară ce lași? Rămâi în România și continuă să îndrumi pe cei fără speranță, ridică 

pe cei căzuți, fii aproape de copiii neamului în care te-ai născut. Și eu am avut gândul plecării în Athos, dar mi-am dat seama că 

părăseam țara care poate avea nevoie de mine“. Se crede că acesta a fost motivul pentru care părintele Cleopa a rămas în țară. 

Părintele Iustin Popovici a fost un bun cunoscător al problematicii și al sistemului de gândire occidental. Un exemplu: 

”Omul european a transformat Europa într-o fabrică de idoli? Aproape toate produsele civilizației au devenit idoli. De 

aceea, epoca în care trăim este mai întâi de toate o epoca a idolatriei. Nici un alt continent nu este atât de invadat de idoli, așa 

cum este Europa contemporană. Nicăieri omul nu este mai rob față de lucruri și nicăieri nu muncește atât de mult pentru ele 

ca în Europa. În realitate, este vorba despre o idolatrie în cea mai gravă formă, pentru că închinarea se face către pământ. 

Spuneți-mi, nu se închină omul pământului atunci când își iubește în mod egoist trupul făcut din țărână și insistă asupra ideii 

că este trup și numai trup? Nu se închină el pământului atunci când proclamă ideologia luptei de clasă, a națiunii și a 

umanității? Așadar, Europa nu suferă de ateism, ci de politeism. Nu ne putem plânge de lipsa dumnezeilor, ci de inflația 

acestora. Pentru că L-a pierdut pe adevăratul Dumnezeu, omul a vrut să-și potolească setea de Dumnezeire prin crearea de 

idoli. Și-a creat idoli din știință și din teoriile ei, din tehnică, din descoperiri, din religie și din reprezentanții ei, din politică și 

din partidele ei, din modă și din manechinii ei...” 

În ședința din 29 aprilie 2010, Sf.Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe l-a canonizat pe teologul Iustin Popovici  (1894-1979). 

                          Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel ne oferă prilejul de a medita asupra misiunii pe care cei doi mari  

                        Apostoli ai Bisericii au desfăşurat-o pentru propovăduirea Evangheliei lui Hristos. O mare virtute pe care 

cei doi sfinți o au în comun este pocăința: „Petru s-a lepădat de trei ori de Hristos, din frică, spunând că nu Îl cunoaște pe 

Hristos, iar Pavel a prigonit Biserica lui Hristos. De aceea, ambii Apostoli au regretat și s-au pocăit toată viața. Râvna lor 

misionară parcă ar fi vrut tot timpul să recupereze aceste greșeli ale lor”. Tot prin ținerea acestui post se cinstesc darurile 

Sf.Duh, care s-au pogorât peste Sfinții Apostoli la Cincizecime, de aceea în vechime acest post se mai numea Postul Cincizecimii.  

Este un post ușor. În fiecare sâmbătă și duminică este dezlegare la pește, vin și ulei. 

 

 




