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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) 

Sfântul Sinod a hotărât, la 20 iunie 1992, ca de acum şi până la sfârşitul veacurilor, în întreaga Biserică Ortodoxă Română, 

să se numere cu Sfinţii şi să se cinstească după pravilă cu slujbă specială şi cu acatist toţi Sfinţii din neamul nostru, ştiuţi şi 

neştiuţi. 

Pentru cinstirea acestora, s-a instituit atunci „Duminica Sfinţilor Români”, care este aşezată în Calendarul Bisericii noastre 

în fiecare an, în a doua Duminică după Rusalii. Îi cinstim astăzi pe cuvioşii pustnici care, după spusa Mitropolitului Dosoftei, 

au dus o viaţă tot aşa de ascetică precum cea a Sfinţilor din Tebaida. 

Între cei care au trăit deplin viaţa călugărească, se numără Sfântul Nicodim de la Tismana, Sfântul Daniil Sihastrul, Sfânta 

Teodora de la Sihla şi Sfântul Calinic de la Cernica. 

Îi cinstim astăzi şi pe acei martiri români care au ţinut sus stindardul Crucii în vreme de prigoană, pecetluind cu 

sângele lor propria mărturie, precum Sfinţii Mucenici de la Niculiţel, din veacul al IV-lea; apoi pe Sfântul Ioan Valahul 

(†1662) şi pe binecredinciosul voievod Constantin Brâncoveanu cu fiii săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul 

Ianache, martirizaţi de turci, în ziua de 15 august 1714. 

În această Duminică, îi pomenim pe cei ce au apărat „legea strămoşească”, înfruntând cu bărbăţie pe otomani şi 

habsburgi sau pe alţi asupritori şi cotropitori. Pildă în această privinţă avem, în secolul al XV-lea, pe Ştefan cel Mare şi Sfânt, 

apărătorul pământului românesc în faţa primejdiei Semilunei, cel mai de seamă ctitor de locaşuri sfinte şi sprijinitor al 

Bisericilor Ortodoxe de pretutindeni. 

De asemenea, avem pildă, în secolul al XVIII-lea, pe preoţii mărturisitori Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel, pe 

călugării Visarion şi Sofronie şi pe credinciosul Oprea din Săliştea Sibiului, toţi din Ardeal, care s-au împotrivit făţiş uniaţiei. 

Îi pomenim, în această Duminică, pe toţi ceilalţi Sfinţi ai Bisericii străbune, din toate timpurile şi locurile, care au 

apărat credinţa, glia, nevoile şi neamul, arătându-ne cum putem sluji pe Dumnezeu şi pe semeni în acest spaţiu geografic şi 

etnic. Între aceştia, un loc de cinste îl au şi ostaşii care s-au jertfit pentru apărarea ţării, dar şi clericii şi credincioşii care au 

murit în închisori şi în deportare, în timpul regimului comunist ateu. 

Glasul Mântuitorului, care i-a chemat pe cei patru pescari, ne cheamă şi pe noi. Celui Ce ne-a arătat iubirea Sa se cade să-I 

răspundem cu iubirea noastră. Pentru aceasta este nevoie să ne desprindem de „mrejele” unor preocupări mărunte, să alungăm 

din suflet noroiul păcatelor şi să auzim chemarea de dincolo de veac a Mântuitorului: „Veniţi după Mine!”. 

În casă, pe stradă, la locul de muncă şi oriunde ne aflăm, trebuie ca fiecare dintre noi să fie un apostol, adică un 

trimis al Domnului. Medicul la masa de operaţie, profesorul la catedră, funcţionarul la birou, muncitorul în fabrică, plugarul 

pe ogoare, savantul în laborator, scriitorul la masa lui de lucru, pot şi trebuie să fie apostoli ai binelui, adevărului şi iubirii, în 

lume. Împlinindu-ne rostul şi datoria noastră cu conştiinţă şi răspundere, păstrăm şi mărturisim aceeaşi dreaptă credinţă pe 

care au mărturisit-o Sfinţii autohtoni pomeniţi astăzi.  

Curăţindu-ne inimile de pofta cea rea, detaşându-ne de toate deşertăciunile pământeşti, ne dovedim fii vrednici ai Bisericii 

noastre dreptmăritoare şi ţinem mereu aprinsă candela spiritualităţii româneşti. În acest fel, urmăm pe Apostolii Domnului şi 

pe Sfinţii neamului nostru şi avem, totodată, convingerea că pentru urmarea lui Hristos vom ajunge în corturile drepţilor unde 

ne vom bucura împreună cu toţi cei mântuiţi. 

La aceasta ne îndeamnă Sfântul român Ioan Iacob de la Hozeva (†1960) când zice: „Urmează, deci, pe cale 

dreaptă,/Strămoşilor celor iubiţi,/Căci iată duhul lor te-aşteaptă/În ţara celor fericiţi”. Amin. 

Preot Ioan Cârciuleanu - https://doxologia.ro 

Împărăţia cerurilor nu are nici un preţ. Valorează atât cât ai. Pentru Zaheu a valorat jumătate din ceea ce avea, 

pentru că cealaltă jumătate pe care o avea, adunată pe nedrept, a promis că o va înapoia împătrit (Luca 19, 8). Pentru Petru 

şi Andrei a constat în mrejele şi corăbiile pe care le-au lăsat în urmă, pentru femeia văduvă a valorat doi bani (Matei 12, 

42); pentru altul a valorat un pahar cu apă rece (Matei 10, 42). Deci, aşa cum am spus, împărăţia cerurilor valorează atât cât 

avem.                                                                                               Sfântul Grigorie cel Mare - https://doxologia.ro 

Remarcaţi credinţa şi ascultarea lor. Pentru că, deşi erau în mijlocul lucrului meseriei lor (şi ştiţi cât de mult timp ia 

pescuitul), când au auzit glasul Lui, nu au amânat îndeplinirea ei sau şi nici nu au întârziat. Ei nu au spus: Lasă-ne să ne 

întoarcem acasă, să vorbim despre aceasta cu familia. În schimb, au lăsat totul în urmă şi L-au urmat, aşa cum Elisei a făcut 

când l-a urmat pe Ilie (I Regi 19, 20-21). Căci Hristos caută acest fel de ascultare din partea noastră ca noi să nu 

întârziem nici un moment, chiar şi dacă ne presează în mod insistent un lucru absolut necesar. 

Sfântul Ioan Gură de Aur - https://doxologia.ro 



, surorile Dreptului Lazăr. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Programul săptămânii  4 iulie  –  11 iulie  2021 

 
Duminică 8 - 11 - Sf.Liturghie (a Sfinţilor Români) – Pr.Dragoş 

 11 - 12 - Parastasul de 14 ani al  părintelui Ion Ionescu  

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

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

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

Joi   

Vineri 9 - 11 - Taina Sf.MASLU  

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

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

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

Duminică 8 - 11 - Sf.Liturghie (Despre grijile vieţii) –  Pr.Ticu 

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului -  Pr.Ticu 

      Duminică, 4 iulie – Duminica Sfinţilor Români. 

                   Luni, 5 iulie – Sf.Atanasie Athonitul; 

                             Miercuri, 7 iulie – Sf.M.Mc.Chiriachi; 

                                    Joi, 8 iulie – Sf.M.Mc.Procopie; Sf.Mc.Epictet preotul şi Astion monahul; 

                        Vineri, 9 iulie – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Îndrumătoarea de la Neamţ; 
 

                                                 6 iulie - Zicea părintele Nicodim Măndiţă (+ 6 iulie 1975): 

                                             Patru sînt felurile de viețuire în lume: 

                                         a) Viețuire diavolească, a celor ce se ridică împotriva lui Dumnezeu, a Bisericii și a oamenilor. Adică a 

                                       celor ce hulesc împotriva Duhului Sfînt și fac rău binefăcătorilor lor. 

b) Viețuire dobitocească, a celor ce se răzbună pe semenii lor, care răsplătesc rău pentru rău, care nu iartă și nu rabdă 

nedreptatea, precum și a celor ce trăiesc în beții și desfrânări. 

c) Viețuire omenească, a celor ce răsplătesc cu bine pentru bine și iubesc pe cei ce îi iubesc; a celor ce cad și iarăși se ridică 

din păcate. 

d) Viețuire duhovnicească, a celor ce se ostenesc a face bine vrăjmașilor lor. Adică a celor ce iartă, miluiesc și vorbsesc de 

bine pe cei ce îi urăsc, precum și a celor ce pururea cugetă la legea Domnului. 

                         Alteori spunea la spovedanie: 

      - Fraților, am socotit să vă dau de ascultare și canon citirea cuvîntului lui Dumnezeu. Că de vă veți lumina mintea cu 

cuvîntul lui Dumnezeu, atunci veți fi capabili să duceți o viață plină de fapte bune și folositoare. De vă dau să postiti mult și să 

faceți metanii, nu vă cunosc puterea. De vă dau să faceți milostenie, nu vă cunosc starea materială. Și dacă nu vă miluiți mai 

întîi sufletul vostru ci îl lăsați flămînd, ce folos mai are milostenia? De aceea, întîi luminați-vă mintea cu rugăciunea și cu 

cuvîntul lui Dumnezeu și apoi postiti și faceți milostenie!                                                              www.fericiticeiprigoniti.net/ 

 
8 iulie – Sf.M.Mc.Procopie. CUNUNIE SI MUCENICIE.                    www.cuvantul-ortodox.ro/ 

Calea Împărăției este calea martiriului. “Căsătoria care nu răstignește constant egoismul și autosuficiența, care nu 

moare sieși pentru a se autodepăși, nu este o căsătorie creștină“. În viitoarea Împărăție, nu vor avea acces decât martirii, 

iar martirul nu este doar cel omorât trupește de necredincioși, ci orice om care moare omului celui vechi din el și se naște 

întru cel nou. “Adevărata Împărăție, după modelul lui Hristos, este cea a Mucenicilor. Cununiile sunt deci cununile mucenicilor, 

ale martirilor.” 

La ecfonisul din finalul slujbei [Tainei Cununiei], alături de Sfinții Împărați Constantin și Elena, este pomenit și Sfântul 

Mare Mucenic Procopie:  “Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile (…) ale Sfinților de Dumnezeu incununati 

și întocmai cu apostolii, împărații Constantin și Elena, ale Sfântului Marelui Mucenic Procopie (…)” 

Sfântul Procopie este pomenit aici deoarece el “îi îndemna pe soți să obțină prin mucenicie nuntă cerească”. Punerea 

cununiilor pe capul mirilor la slujba Cununiei are o dublă semnificație: este simbol al curăției și înfrânării mirilor ce sunt 

astfel incununati pentru osteneala lor cea bună, cât și preinchipuire a încununării spre viața cea veșnică pe care o va primi la 

vremea aleasă orice familie ce a dus cu bine “jugul” căsniciei, asemănându-se astfel cu încununarea pentru mucenicie. 

Trebuie ținut cont și de faptul că Sf.Procopie este pomenit împreună cu Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena, 

“de Dumnezeu incununati și întocmai cu apostolii”. Accentul cade, deci, pe vrednicia de a fi încununat de Dumnezeu, prin 

mărturisire ori prin mucenicie! Cununia se prefigurează astfel a fi privită ca o stare de jertfire pentru Hristos, prin iubire curată, 

asemănătoare cu mărturisirea cea bună ori mucenicia, valoare pe care mirii trebuie să o păstreze neîntinată până la mormânt. 

  

  Vineri, 9 iulie – Icoana Maicii Domnului „Îndrumătoarea” se află în patrimoniul Măn.Neamț de șase secole. Ea datează 

din 665 a fost pictată în Lida și a fost dăruită domnitorului Alexandru cel Bun de Împăratul Bizanțului Ioan al VIII-lea Paleologul. 

Tradiţia şi unele însemnări vechi atestă că icoana de la Mănăstirea Neamţ este o copie a celei despre care se spune că a 

fost pictată prin minune pe un stâlp al bisericii din Lida, oraş din Israel. 

Pictura icoanei aflată în Biserica „Înălţarea Domnului“ din incinta mănăstirii este protejată cu o îmbrăcăminte metalică, 

ornamentată cu pietre preţioase, între anii 1844-1845, în timpul stareţului Neonil. Icoana a fost ascunsă în perioada 3 iunie 

1821-28 octombrie 1822 în pădure pentru a fi apărată de turci.                                                                              https://basilica.ro/ 

 

 

 


