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„Pe când umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut pe doi fraţi, pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, care 

aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Şi le-a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată 

lăsând mrejele, au mers după El. Şi de acolo, mergând mai departe, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacov al lui Zevedeu şi pe 

Ioan fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-şi mrejele şi i-a chemat. Iar ei îndată, lăsând corabia şi pe tatăl 

lor, au mers după El. Şi a străbătut Iisus toată Galileea, învăţând în sinagogile lor şi propovăduind Evanghelia împărăţiei 

şi tămăduind toată boala şi toată neputinţa în popor.”                                                                               (Matei 4, 18-23) 
 

Şi noi suntem chemaţi? 

Ceea ce ne interesează pe noi astăzi, acum, când ne gândim la chemarea celor dintâi ucenici, este: oare pe noi ne cheamă 

Domnul Hristos? Oare avem şi noi o chemare? Da, avem şi noi o chemare şi anume chemarea să-l fim ucenici 

Domnului Hristos, nu cum au fost cei patru care au mers după aceea cu Domnul Iisus Hristos peste tot, ci în înţelesul de a 

ne supune cu mintea faţă de învăţătura Domnului Hristos. Aceasta e chemarea noastră, a tuturor. 

Avem şi noi o chemare: chemarea să ne supunem cu mintea faţă de învăţătura Domnului Hristos. Avem şi noi o 

chemare: să stăm aproape de Domnul Hristos în sfinţirea noastră. Şi ştim că Domnul Hristos le-a spus odată celor care 

erau împreună cu El: ”Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră 

şi vă învăţaţi de la Mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre. Că jugul Meu e bun şi povara 

Mea este uşoară" (Mt. 11, 28-30). Cuvintele acestea adresate de Domnul Hristos şi cuprinse în Sfânta Evanghelie de la 

Matei sunt şi pentru noi. 

Domnul Hristos vrea să ne despovăreze de păcate, să ne dea iertarea păcatelor. Domnul Hristos vrea să ne 

despovăreze de îngrijorare, să ne dea linişte sufletească; Domnul Hristos vrea să ne despovăreze de teamă, să ne dea 

curaj. Domnul Hristos vrea să ne dea odihnă sufletelor noastre, de aceea zice şi către noi: "Veniţi la Mine toţi cei 

împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi". Deci un creştin trebuie să fie un om odihnit de Domnul Hristos, odihnit prin 

învăţătura Domnului Hristos. Să nu uităm că avem o chemare şi chemarea noastră este să fim ucenici ai Domnului 

Hristos, să ne plecăm cu mintea faţă de Domnul Hristos. Să nu uităm că chemarea noastră este să-L mărturisim pe 

Domnul Hristos acolo unde ne e viaţa, acolo unde trăim. Şi anume, să-L mărturisim pe Domnul Hristos cu bunătatea 

noastră, cu răbdarea noastră, cu înţelegerea noastră, cu iubirea noastră, să-L mărturisim pe Domnul Hristos între ai noştri, să 

se vadă din viaţa noastră că ştim de Domnul Hristos şi că-L urmăm pe Domnul Hristos. Să ne gândim la Sf. Petru şi să ne 

plecăm cu mintea faţă de învăţătura Domnului Hristos şi să ne silim să avem credinţa şi iubirea pe care a avut-o Sfântul 

Apostol Petru. Să nu uităm de Sf.Pavel, de râvna lui, de greutăţile prin care a trecut, de învăţăturile lui cele sfinte, ca să fie 

şi Sfântul Apostol Pavel mai apropiat faţă de noi şi să fim şi noi mai apropiaţi de Sfântul Apostol Pavel . 

Închei cuvântul meu cu cuvintele troparului care sunt cuvinte de rugăciune adresate Sfântul Apostol Petru şi Pavel şi care 

zic: ,,Cei ce sunteţi între apostoli mai întâi pe scaun şezători, lumii învăţători, Stăpânului tuturor rugaţi-vă, pace lumii să 

dăruiască şi sufletelor noastre mare milă. Amin!".    Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin! 

Arhim Teofil Părăian – Credința lucrătoare prin iubire, Ed. Agaton, 2009 
 

 

Rugăciune către sfinții români 

”Sfinţilor români, voi, care sunteţi podoaba neamului nostru şi roada lui cea mai de preţ: mucenici, care aţi murit 

pentru Stăpânul Hristos; ierarhi, care ne-aţi păstorit cu sfinţenie; cuvioşi, care v-aţi nevoit ca nişte îngeri în trup; 

mărturisitori, care aţi păzit dreapta credinţă; şi voievozi, care ne-aţi apărat Biserica şi neamul, staţi tari, precum aţi şi stat, 

înaintea tronului lui Dumnezeu, rugându-vă cu lacrimi să ne ierte păcatele şi să ne întoarcă spre toată fapta cea bună. 

Noi credem şi mărturisim că voi, sfinţilor care aţi odrăslit din neamul nostru, sau care aţi venit în aceste părţi pentru a ne 

lumina cu viaţa sau cu moaştele voastre, vă rugaţi cu dragoste pentru noi şi ne sunteţi cel dintâi ajutor în faţa lui Dumnezeu, 

şi pentru aceasta ne şi rugăm vouă cu evlavie: păziţi-ne, împreună cu Maica Domnului, de toate greutăţile şi încercările 

care se abat asupra noastră; nu de cele ce sunt îngăduite spre pocăinţă şi spre întoarcere la Dumnezeu să ne păziţi, 

sfinţilor, ci de cele care sunt din răutatea şi invidia vrăjmaşilor noştri văzuţi şi nevăzuţi, şi care sunt mai presus de puterea 

noastră. Izbăviţi-ne, aşadar, cu rugăciunile şi îndurările voastre, de venirea altor neamuri asupra noastră, de războiul cel 

dintre noi, de secetă, de cutremur, de foc, de potop, de boală şi de toate necazurile pe care din cauza răutăţii noastre le 

pătimim. Că, iată, cu nenumărate păcate Îl mâhnim pe milostivul Dumnezeu: cu uciderea de prunci cea cumplită, cu 

desfrânarea cea ruşinoasă, cu hoţii şi viclenii şi minciuni, şi îndeobşte cu toată fapta cea rea. Ne-am îndepărtat sfinţilor, 

întru totul de Dumnezeu şi de Biserica Sa, şi vă rugăm acum să cereţi pentru noi iertare de păcate, chip de pocăinţă şi râvnă 

pentru toată fapta cea bună. Si să ne întoarceţi la dragoste pentru Dumnezeu şi pentru Maica Sa şi pentru Biserica cea 

strămoşească. Ca nu cumva din pricina noastră să fie hulit Dumnezeu printre neamuri, ci mai degrabă să fim un neam 

întru care să se slăvească sfânt numele Lui. Ca astfel, ridicându-ne la cinstea cea dintâi, să ne închinăm vouă, iubiţi ai 

noştri sfinţi români, şi să  slăvim pe Dumnezeu cel Unul în Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii 

vecilor. Amin.”                                                                                                                                      https://doxologia.ro 

https://doxologia.ro/


        

                       
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

   
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Programul săptămânii  21 iunie  – 28 iunie  2020  

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (a Sfinţilor Români) – Pr.Ticu 

    17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului –   Pr.Ticu 

Luni 10 - 11 -Acatistul Sf.Trei Ierarhi şi rugăciuni pentru elevii aflaţi în examene 

     17 - 18 - Acatistul Sf.Grigorie Dascălul  –    Pr.Ticu 

Marţi     17 - 18 - Vecernia Naşterii şi acatistul Sf.Ioan Botezătorul  

Miercuri     8 – 12 - Sf.Liturghie (  Naşterea Sf.Ioan Botezătorul ) –   Pr.Ticu            

Joi 10 - 11 -Acatistul Sf.Trei Ierarhi şi rugăciuni pentru elevii aflaţi în examene 

Vineri 9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

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

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

  17 - 18 - Vecernia duminicii a III-a după Rusalii –  Pr.Dragoş 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Despre grijile vieţii) –  Pr.Dragoş 

     17 - 18 - Vecernia şi acatistul Sf.Apostoli Petru şi Pavel 

                                                     Duminică, 21 iunie – Sfinţii Români; 

                                                               Luni,  22 iunie – Sf.Grigorie Dascălul; 

                                                                       Miercuri, 24 iunie – Naşterea Sf.Prooroc Ioan Botezătorul; Sf.Niceta de Remesiana; 

                                                                                Vineri, 26 iunie – Sf.Cuv.David din Tesalonic; 

                                                                                 

Minunat.                                                 Luni,  22 iunie – Sf.Grigorie Dascălul (+1834)               www.crestinortodox.ro/ 
"Cel ce des se mărturisește are mare lesnire în a cerceta cu de-amănuntul conștiința sa și a afla numărul păcatelor sale, de vreme ce, 
usurându-se des de mulțimea păcatelor sale cu deasa mărturisire, ele rămân întotdeauna mai puține. Pentru aceasta și mai cu lesnire le 
poate află și a-și aduce aminte de dânsele, iar cel ce nu des se mărturisește, pentru multa mulțimea păcatelor ce se adună la dansul, nici cu 
de-amănuntul nu poate să le afle, nici să-și aducă aminte de dânsele, ci uită de multe ori multe și grele păcate ale sale, care, rămânând 
nemărturisite, de aici rămân și neiertate. Pentru aceea, Diavolul are să i le aducă lui aminte în ceasul morții lui și atât de tare va să-l 
strâmtoreze, încât să verse pentru dânsele o sudoare aducătoare de moarte și să plângă falosul, dar însă fără de niciun folos, pentru că atunci 
nu mai poate să le mărturisească. Mărturisirea cea deasă pricinuiește și acest folos de pe urmă: fiindcă oprește și înfrânează pe oameni de 
la păcat; că cel ce des se mărturisește, când își va aduce aminte cum că după puțin are să se mărturisească, deși [poate] va fi avut scop ca să 

păcătuiască, se oprește, socotind rușinea ce are să ia când se va mărturisi și mustrarea ce va să audă de la duhovnic".  

Miercuri, 24 iunie - Sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul are un temei biblic, pentru că evenimentul amintit 

este consemnat de Sf.Ev.Luca cu amănunte în Evanghelia Sa. Nașterea această a avut loc cu șase luni înainte de cea a 

Domnului lisus Hristos. Sărbătoarea apare atestată documentar în secolele IV-V, când se fixează definitiv și data Crăciunului. 

Sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, la 24 iunie, se pare că a fost instituită după unii cercetători, spre a înlocui 

sărbătorile păgâne, cu caracter agricol sau naturist, din epoca solstițiului de vară (22-23 iunie). 

În calendarul popular, ziua de 24 iunie este cunoscută sub denumirea de Sânziene sau Drăgaica. Deși sunt asociate 

sărbătorii creștine a Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul și a Aducerii Moaștelor Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, Sânzienele 

își au originea într-un străvechi cult solar. În credința populară, Sânzienele erau considerate a fi niște femei frumoase, divinități 

nocturne ascunse prin pădurile întunecate, neumblate de om. Florile culese în ziua de Sânziene prinse în coronițe sau legate în 

formă de cruce, erau duse la biserica pentru a fi sfințite și păstrate. Sărbătoarea Sânzienelor care marchează mijlocul verii, era 

considerată și momentul optim pentru culegerea plantelor de leac. Tot acum se făceau previziuni meteorologice: în funcție de 

momentul în care răsărea Constelația Gainusei, se determina perioada prielnică pentru semănatul grâului de toamna. Se mai 

credea că dacă cucul încetează să cânte înainte de Sânziene, înseamnă că vara va fi secetoasă. De Sânziene au loc balciuri și 

iarmaroace,  în trecut un bun prilej pentru întâlnirea tinerilor în vederea căsătoriei.  

 

Vineri, 26 iunie – Sf.Cuv.David din Tesalonic este sărbătorit pe 26 iunie. S-a născut în Tesalonic 

și a trăit în secolul al VI lea. Sf.Cuv.David s-a călugărit de tânăr în Mănăstirea "Sfinților Mucenici 

Teodor și Mercurie”. După un timp și-a făcut din creanga unui migdal loc de pustnicie. Aici va 

îndura ploile, zăpezile, căldura și alte strâmtorări cu multă răbdare timp de trei ani, până când 

îngerul Domnului îi va cere să se nevoiasca într-o chilie. Pentru viata sa curată a primit darul de izgoni 

pe diavoli și de a vindeca pe bolnavi. Biserica Sfântul David este situată pe strada Sfânta Sofia din 

Tesalonic, în cartierul Epimenidou (Kastra). 

Această biserica este renumită în întreagă lume creștină pentru mozaicul pe care îl păstrează, 

unul dintre cele mai vechi în oraș, ce înfățișează viziunea Prorocului Iezechiel în care apar 

simbolurile celor patru Evangheliști. Începand cu anul 1921 acest locaș de cult a fost închinat 

Sfântului David din Tesalonic deși nu are nicio legătură istorică cu viața sfântului. 

 
 

24 iunie - Ziua Universală a Iei este sărbătorită odată cu sărbătoarea de Sânziene. Piesa principală a costumului popular 

românesc este cămașa, termenul de ie fiind atribuit doar cămășii femeiești. Cămașa este croită în formă de cruce, dintr-o singură 

bucată de pânză și cu o deschizătură în partea de sus. Inițial, cămășile erau confecționate din pânză de in sau cânepă, iar mai 

târziu                                      din mătase și bumbac, împodobită cu mărgele și broderii la mâneci și la gât. 

 

 

 




