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"În vremea aceea Iisus, ridicându-Si ochii către cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveste pe Fiul Tău, ca si Fiul 
să Te preaslăvească, precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viaţă vesnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat 
Lui. Si aceasta este viaţa vesnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, si 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 săvârsit. Si acum, preaslăveste-Mă 
Tu, Părinte, la Tine însuţi, 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 si Mie Mi i-ai dat si 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 si au cunoscut cu adevărat că de 
la Tine am iesit si au crezut că Tu M-ai trimis. Eu pentru acestia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-
ai dat, că ei sunt ai Tăi. Si toate ale Mele sunt ale Tale si ale Tale sunt ale Mele si M-am preaslăvit întru ei. Si Eu nu mai sunt 
în lume, iar ei în lume sunt si Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeste-i în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat, ca să fie una 
precum suntem si Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat; si i-am păzit si n-a 
pierit nici unul dintre ei, decât numai fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la Tine si pe acestea le 
grăiesc în lume, pentru ca bucuria Mea să o aibă deplină în ei."                                                            (Ioan 17, 1-13)   

Arie cel nebun. Dar, ca şi atunci, în Cina Tainei, şi astăzi avem şi contramodelul, omul care s-a rupt din unitatea de duh cu 

Hristos. Căci ne spune Evanghelia şi, prin ea, Hristos Însuşi: „Şi Eu nu mai sunt în lume, dar ei în lume sunt şi Eu la Tine vin. 

Părinte Sfinte, întru numele Tău păzeşte-i pe cei pe care Mi i-ai dat, că ei să fie una, aşa cum suntem Noi. Când eram în lume cu 

ei, Eu întru numele Tău îi păzeam pe cei pe care Mi i-ai dat; şi i-am păzit şi nici unul dintre ei n-a pierit, decât fiul pierzării, ca să 

se plinească Scriptură" (Ioan 17, 11-12). Iar dacă în Sobor Sfinţii Părinţi sunt socotiţi a fi „slăviţii împodobitori ai miresei Tale, 

Biserica, Hristoase, înfăţişând limpede hotărârea cea de aur a credinţei" (Slavă, Cantarea I a Sf. Părinţi), „Iuda cel nou", 

"Iscarioteanul cel vânzător" este Arie, "Arie cel nebun". Acesta se face una cu Iuda, căci ataca dumnezeirea: "adăugând 

păgâneşte, nelegiuitul, naşterii celei dumnezeieşti curgere, pătimire şi despărţire" (Cântarea a 3-a), "grăia blasfemii şi micşora 

pe Unul din Treime, Care este Fiu şi Cuvânt al lui Dumnezeu" (Slavă Sedelnei, gls. 4). 

Păstrători şi păzitori ai adevărului. Pedeapsa este îndoită. Una venită de la Sfinţii Părinţi, care, "ca nişte fulgere adunându-se 

astăzi", L-au mărturisit lămurit pe Hristos, Fiu Unul-Născut, împreună fără de început şi de o fiinţă cu Tatăl (Cântarea 1, II). Căci 

ei îl taie de la trupul Bisericii cu sabia cea tăioasă a învăţăturii curate (Cântarea 3, I), reuşind astfel să se arate păstrători şi păzitori 

ai adevărului: "Păşunea ereziei celei cumplite a lui Arie aţi îngrădit-o, ca nişte doctori ai sufletelor şi ai trupurilor, punând înaintea 

tuturor sfântul Simbol al credinţei." (Cântarea a 9-a, II).  

Alungat din Biserică. Dar, în al doilea rând, după ce „Arie este alungat ca un mădular putred din Biserica prin hotărârile 

Părinţilor" (Cântarea 4, 1), moartea, din voia lui Dumnezeu, îi este la fel de dezonorantă că nebunia în necredinţa, căci „în 

prăpastia păcatului căzând Arie, cel ce şi-a închis ochii să nu vadă lumina, şi cu undiţă cea dumnezeiasca în măruntaie, se zbate 

să-şi dea afară cu sila toată fiinţa şi sufletul, făcându-se ca un al doilea Iuda cu nesocotinţa şi cu purtarea" (Luni, Vecernie, 

Stihira III). 

„Praştia Duhului". Lecţia dată lui Arie are însă, ancorată în Înălţarea Domnului şi prefaţând praznicul Pogorârii Sfântului Duh, 

o deschidere mult mai amplă: "Dumnezeieştii Păstori, ca nişte slujitori cu totul credincioşi ai lui Hristos şi cunoscători 

preasfinţiţi ai dumnezeieştii propovăduiri, strângându-şi toată iscusinţa lor cea păstoreasca şi mânaţi fiind acum de o prea 

îndreptăţită mânie, au alungat cu praştia Duhului Sfânt pe lupii cei primejdioşi şi molipsitori, izgonind din staulul Bisericii pe cei 

ce căzuseră spre moarte şi erau ca nişte bolnavi fără vindecare" (Stihoavna Vecerniei de Luni, III). Piatra adevărului din "praştia 

Duhului" "zdrobeşte hulirea lui Arie; după care şi pe Macedonie, vădindu-l luptător contra Duhului Sfânt, a osândit pe Nestorie, 

pe Eutuhie şi pe Dioscor, pe Sabelie şi pe Sever cel fără cap" (Slava Stihoavnei) şi probabil că până azi numele nebunilor 

antihrişti pot umple cărţi, biblioteci. De-aici asezarea-prefata a acestei Duminici. Căci o dată apărată dumnezeirea Celui Care a 

Înviat pentru noi, la atacul dumnezeirii Duhului Sfânt Biserică va răspunde cu mai multă hotărâre, începutul efortului de a rămâne 

„în acelaşi duh cu Tatăl şi Fiul" fiind fundamental în apărarea Bisericii de toate celelalte nebunii de hulitoare gândire. 

Palma credinţei. O, cum n-ar strica uneori să ne convertim mânia ce ne cuprinde într-o încercare păstoreasca de a lua praştia 

duhului în mâini şi, în fata valului goliatic de prozelitism care ne spurcă străzile, ne deschide uşa şi ne fură prietenii, fermi, 

asemeni lui David odinioară, „pe piatra mărturisirii" fiind întărâţi, să lovim cum se cuvine pe cei care sfâşie haina lui Hristos: cu 

palma credinţei peste obrazul obrăzniciei!                                 Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula – www.crestinortodox.ro 

Dar, dacă a fost preaslăvit prin patimile Sale, cât de mult a fost preaslăvit prin învierea Sa! Pentru că patimile Sale au arătat 

smerenia Lui mai mult decât preaslăvirea Lui, iar smerenia este arvuna preaslăvirii. Preaslăvirea este răsplata smereniei (vezi 

Filipeni 2, 5-11). Deci trebuie să înţelegem prin cuvintele, Tată, ceasul a venit, preaslăveşte pe Fiul Tău, că ceasul a venit 

pentru semănarea seminţei care este smerenia. Nu amânați rodul, adică preaslăvirea.   

Fericitul Augustin – www.doxologia.ro 

Din nou, El ne arată că vine cu bucurie la suferinţă. Deoarece, cum poate cineva care s-a rugat ca aceasta să se întâmple, să 

fie silit, numind ceea ce avea să se întâmple, preaslăvire nu doar pentru El Însuşi, Răstignitul, ci şi pentru Tatăl? Acesta era 

într-adevăr exemplul, întrucât nu doar Fiul, ci şi Tatăl era preaslăvit. Pentru că, înainte de răstignire, nici chiar evreii nu Îl 

cunoşteau: Israel nu Mă cunoaşte (Isaia 1, 3). Dar după răstignire, toată lumea s-a adunat la El. Apoi vorbeşte şi cum 

preaslăvirea va avea loc şi cum Tatăl Îl va preaslăvi pe El.                              Sfântul Ioan Gură de Aur – www.doxologia.ro 



, surorile Dreptului Lazăr. 
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                                                            Programul săptămânii  13 iunie  –  20  iunie  2021 

 
Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie (Sfinţii Părinţi de la Sinodul I ) –  Pr.Ticu 

 17- 18 - Paraclisul Maicii Domnului –  Pr.Ticu 

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

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri 9 - 10 - Sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi   

Vineri 9 - 11 - Taina Sf.MASLU  

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

Sâmbătă 7 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi (Moşii) – Pr.Ticu 

 17 – 18  - Vecernia Duminicii Rusaliilor – Pr.Dragoş 

Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie (Pogorârea Sf.Duh ) –  Pr.Dragoş 

 12 - 13 - Vecernia Sfintei Treimi – Pr.Dragoş 

      Luni, 14 iunie – Sf.Proroc Elisei;        

                     Marţi, 15 iunie – Sf.Proroc Amos; Fericiţii Augustin şi Ieronim; 

      Sâmbătă, 19 iunie – Sf.Ap.Iuda, ruda Domnului; Sf.Cuv.Paisie cel Mare; Moşii de vară: 

                     Duminică, 20 iunie – Pogorârea Sfântului Duh. 
 

Luni, 14 iunie - Sfântul Prooroc Elisei – A fost fiul lui Șafat, un bogat proprietar de pământ din Abel-Mehola, din nordul 

Israelului. Chemarea profetică a lui Elisei s-a făcut din poruncă divină, căci Dumnezeu i-a poruncit Sfântului Ilie să-l ungă 

pe acesta profet în locul său. Astfel, Sfântul a mers la Elisei care se afla împreună cu tatăl său la câmp și a trecut pe lângă acesta 

aruncându-i mantia. Atunci a lăsat Elisei boii și a alergat după Sfântul Ilie cerându-i voie să meargă să își ia rămas bun de la 

părinți și apoi va veni după el, lucru care s-a și întâmplat (III Regi cap 17). Sf.Elisei a fost martor înălțării la cer într-un car de 

foc a profetului Ilie. După despărțirea prin răpirea la cer a profetului Ilie, învățătorul său, Elisei a cercetat școlile proorocești din 

Ierihon și Betel spre a se încredința de râvna lor religioasă și a le lua în grija sa. Apoi, o perioadă a stat în muntele Carmel. 

Reîntorcându-se în Samaria și-a desfășurat activitatea profetică timp de 50 de ani, săvârșind multe minuni, astfel a îndulcit 

apele la Ierihon (IV Regi. II, 19, 22), prin rugăciunile sale a înviat un copil (IV Regi IV,34), de asemenea un ofițer sirian, 

Neeman, este vindecat de lepră de către profetul Elisei, care îi cere să se scalde de șapte ori în Iordan (IV. Regi cap V). Sfântul 

Proroc Elisei s-a mutat la Domnul 840 iHr fiind îngropat în Sevastopoli, în Samaria.                                          https://basilica.ro/ 

O văduvă, care fusese soţia unuia din fiii proorocilor, a strigat către Elisei: "Bărbatul meu pe care tu îl ştii bine, a murit. 

El a fost rob şi temător de Domnul; dar acum vine un datornic la care bărbatul meu a fost împrumutat, şi nimic nu poate să ia 

de la mine, fiind săracă; deci, acela voieşte să ia în robie pe cei doi fii ai mei". Astfel striga acea femeie către proorocul lui 

Dumnezeu. Femeia aceea a fost soţia proorocului Avdie, care a ascuns o sută de prooroci ai lui Dumnezeu dinaintea sabiei 

împărătesei Isabela, hrănindu-i la vreme de foamete şi cheltuind cu ei toată averea sa. Acela a fost nevoit să se împrumute; 

dar, murind, a lăsat femeia şi copiii în grija lui Dumnezeu. Sf.Elisei, avînd milă de dînsa şi de fiii săi, i-a zis: "Femeie, ce voieşti 

să-ţi fac? Spune-mi ce ai în casa ta?" Iar ea i-a zis: "În casa mea nu este nimic, decît numai puţin untdelemn într-un vas". Şi a zis 

sfîntul către dînsa: Du-te acasă şi cere de la vecinii tăi multe vase goale şi, închizîndu-te în casă cu fiii tăi, toarnă din 

untdelemnul pe care-l ai prin toate vasele şi le vei afla pline. Deci, plecînd, femeia a făcut aşa. A cerut vase şi, ducîndu-le în 

casă, a închis uşa după sine şi a turnat din vasul său în cele împrumutate; iar fiii, apropiindu-se, turnau şi-i dădeau vasele; astfel că 

untdelemnul nu lipsea din vasele ei şi curgea ca dintr-un izvor. După ce s-au umplut toate vasele, a zis femeia către fiii ei: Acum 

nu mai este nici un vas deşert. Alergînd femeia cu bucurie, a spus aceasta omului lui Dumnezeu. Şi a zis către ea Elisei: Du-te şi 

vinde untdelemnul şi plăteşte datoriile celor ce ţi-au împrumutat; iar din untdelemnul rămas să te hrăneşti cu fiii tăi.                                    
 

      Moșii de vară - În Sâmbăta dinaintea Duminicii Pogorarii Duhului Sfânt, Biserica face din nou pomenirea generală a morților, 

rugându-se pentru ei, pentru ca și ei să se bucure de darurile Sfântului Duh. 

       Patimile sufletului nu pier o dată cu moartea. Astfel, Sf.Macarie Egipteanul spune că: „Sufletul cel păcătos, fiind încă în 

trup, răspândeşte duhoarea faptelor rele, dar după moarte o răspândeşte încă şi mai mult. Şi ele, copleşindu-l, în fac negru şi 

întunecat“. Patimile alipesc sufletul de lumea aceasta şi, după cum spun Părinţii, ele îl îngreunează, de nu-şi poate lua zborul la 

cer. De aceea, Sf.Grigorie de Nyssa îi învaţă pe creştini să se ferească pe cât pot de o asemenea întinare: „Cei ce trăiesc în trup 

trebuie să se dezlege de împătimirea trupească mai ales printr-o viaţă virtuoasă, pentru că după moarte să nu mai aibă nevoie 

de o altă moarte, care să-l dezlipească de trup; ci scăpând din laţuri, moartea să-i lase sufletului cale uşoară şi neîmpiedicată 

spre binele de sus; fiindcă acum nu-l mai împovărează trupul. Dar dacă cineva are cugetarea cu totul trupească, punându-şi 

toată pornirea şi lucrarea sufletului în slujirea poftelor trupeşti, un astfel de om nici după ce a ieşit din trup nu se desparte cu 

totul de patimile trupeşti. După cum cei ce-şi petrec cea mai mare parte a vieţii în locuri rău-mirositoare, nu scapă de putoarea 

aceea nici când se mută la aer curat, căci, petrecând vreme îndelungată în acel miros greu, a pătruns în ei şi nu mai iese, tot aşa 

şi cei iubitori de trup este cu neputinţă să nu ducă cu ei, după mutarea în viaţa cea nevăzută, măcar cât de puţîn din duhoarea 

trupului; iar din această pricină suferinţa lor sporeşte, fiindcă sufletul lor e încă şi mai înlănţuit de cele pământeşti".       

         Dimpotrivă, curăţit de patimi, uşurat de povara cărnii şi neţinut de laţurile lumii, sufletul se desparte lesne de trup şi 

se înalţă la cereştile locaşuri. Putem spune, aşadar, că sufletul duce cu sine tot ce-a agonisit în vremea sălăşluirii sale în trup, fie 

bune, fie rele, şi stăruie în cele în care a fost aflat la vremea morţii.                           Jean-Claude Larchet               www.crestinortodox.ro/ 

  
 

 

 


