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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.” 

 (Ev. Matei 10, 32-33, 37-38, 19, 27-30) 

În această duminică, a pomenirii tuturor sfinţilor, cunoscuţi şi necunoscuţi de oameni în timpul istoriei sau încă nerecunoscuţi 
oficial de către Biserică, dar cunoscuţi de Dumnezeu, trebuie să medităm asupra învăţăturii Bisericii referitoare la sfinţenie: Ce 
este sfinţenia? Cine este izvorul sfinţeniei? Care este scopul dobândirii sfinţeniei în viaţa oamenilor? Înţelegerea ortodoxă 
asupra acestei teme se bazează pe Sfânta Scriptură interpretată de Sfinţii Părinţi şi pe experienţă mistică (liturgică şi filocalică) a 
Bisericii Ortodoxe. 

Toată viaţa liturgică a Bisericii, toată asceza, toată activitatea filantropică, toată activitatea misionară trebuie să fie căutare, 
primire şi manifestare a iubirii sfinte a lui Dumnezeu pentru lume, iubire sfântă care s-a arătat în Hristos – Dumnezeu-
Omul şi care ni se comunică prin Sfântul Duh. 

De aceea, viaţa creştinului a fost numită "viaţa în Hristos" sau "viaţa în Sfântul Duh" (Sfântul Nicolae Cabasila), iar scopul 
vieţii creştine este "dobândirea Duhului Sfânt" (Sfântul Serafim de Sarov). 

Primirea iniţială a darului sfinţeniei se face în Taina Sfântului Botez, prin apă şi Duh Sfânt, când omul se pune în relaţie 
de comuniune cu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. 

Sfânta Taină a Mirungerii se celebrează în Ortodoxie imediat după Botez, pentru a confirma că noul botezat primeşte darurile 
Sfântului Duh pentru a creşte spiritual în sfinţenie. De aceea se pronunţă cuvintele "pecetea darului Sfântului Duh" când se 
celebrează această Taină. Îndată după aceasta, noul miruns sau confirmat primeşte Sfânta Euharistie, pentru a se arăta ca el este 
membru deplin al Bisericii, adică membru deplin al Trupului tainic (mistic) al lui Hristos plin de Sfântul Duh. 

Astfel, Botezul ortodox cuprinde întreg programul mistagogic al vieţii creştine: comuniunea cu Sfânta Treime, 
cultivarea darurilor Sfântului Duh şi creşterea ca membru al comunităţii eclesiale euharistice. Prin urmare, sfânt devine 
creştinul care ia în serios Botezul său cultivând în toată viaţa să darurile primite la Botez. 

Întrucât sfinţenia este văzută ca fiind desăvârşirea omului, Biserica cinsteşte pe sfinţi ca fiind icoane ale lucrării Duhului 
Sfânt în oameni, dascălii cei mai siguri şi prietenii cei mai apropiaţi ai oamenilor, pentru că sunt prietenii cei mai apropiaţi ai lui 
Hristos Dumnezeu-Omul.  

Astăzi, în faţa tentaţiei de secularizare, sfinţii ne învaţă că, dacă uităm pe Dumnezeu, vom uita şi dimensiunea sacră a 
vieţii umane. În faţa tentaţiei de a domina asupra altora, sfinţii ne învaţă să descoperim forţă spirituală de a dărui altora 
şi de a ne dărui lui Hristos. În faţa tentaţiei de a ne afirma în iubire de sine, sfinţii ne învaţă să găsim bucuria în 
frumuseţea dobândirii iubirii smerite a lui Hristos pentru toţi oamenii, spre slava Preasfintei Treimi şi spre a noastră 
mântuire! Amin. 

+ Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, www.crestinortodox.ro 

Vii, asemeni Dumnezeului Celui Viu, Sfinţii şed mereu la îndemână. De aceea cântăm, laolaltă cu Sedealna praznicului: 

„Săvârşind sfânta pomenire a strămoşilor părinţi patriarhi, a Apostolilor, a mucenicilor, a ierarhilor, a proorocilor şi a 

cuvioşilor Tăi, a pustnicilor şi a drepţilor şi a tot numele ce este scris în Cartea Vieţii, Hristoase Dumnezeule, pe toţi îi 

îndemnăm la rugăciune, rugându-ne Ţie: Împacă, pentru dânşii, lumea Ta, ca un iubitor de oameni, ca toţi să grăim Ţie: 

Dumnezeule, Cel ce Te preaslăveşti în Sfatul Sfinţilor Tăi, Tu eşti, cu adevărat, Cel ce ai preaslăvit după vrednicie pomenirea 

lor". 

De aici, bucuria acestui praznic. Dimpreună cu Dumnezeu, facem pomenire de cei care s-au proslăvit, împlinind calea 

către asemănarea cu El. 

Nu poti decât să-ţi spui: „Bucură-te, suflete al meu, căci nu în hambare îţi stă avuţia, ci în Sfânta Biserică, boabe de 
grâu fiindu-ţi prietenii tăi, Sfinţii...". 

Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula -  www.crestinortodox.ro 
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Programul săptămânii    30 iunie  2013  – 07 iulie  2013 

Ziua ORA                              Slujbe 
Duminică          30 iunie 8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica Tuturor Sfinţilor  ) - Pr.Ticu 
Duminică          30 iunie 17 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului ṣi Cateheză   - Pr.Ticu 

Luni                  01 iulie 17 – 19 - Acatistul Sf.Arhangheli Mihail ṣi Gavriil – Pr.Ticu 

Miercuri           03 iulie 9 - 11 - Sfinţirea mică a apei - Pr.Ticu 

Vineri                05 iulie 9 - 11 - Taina Sfântului MASLU 

Vineri                05 iulie 17 - 18 - Slujba acatistului - Pr.Ticu 

Sâmbătă            06 iulie 8 - 11 - Sf.Liturghie ṣi pomenirea celor adormiţi - Pr.Ticu 

Sâmbătă            06 iulie 17 - 18 - Vecernia Duminicii a II-a după Rusalii  - Pr.Dragoṣ 

Duminică          07 iulie 8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica  Sfinţilor Români ) - Pr.Dragoṣ 

Duminică          07 iulie 17 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului ṣi Cateheză   - Pr.Dragoṣ 

  Subiectul catehezei din 30 iunie 2013 –  „Cincizecimea personală“ sau preoţia împărătească a mirenilor 
 

Pilde ortodoxe - Rugăciunea neîncetată a unei ţărănci  
     La părintele Paisie Olaru a venit o femeie să se spovedească. Ea l-a întrebat: "Părinte, cum o 

fi cu mântuirea mea? Eu nu ṣtiu multe rugăciuni pe de rost, pentru că nu am fost dată la ṣcoală ṣi 

nu ṣtiu să citesc". Părintele a întrebat-o: "Şi nu te rogi?", la care ea a grăit: "Mă rog, cum să nu mă 

rog". "Şi cum te rogi?". "Uite cum mă rog. Atunci când mătur prin casă zic în mintea mea: 
"Doamne, curăteṣte sufletul meu, cum curăţ eu gunoiul din casă". Atunci când spăl rufe spun din 
nou: "Spală, Doamne, negreala păcatelor din inima mea, ca să fie frumoasă, aṣa cum e o rufă 

curată ṣi spălată". Când fac orice alt lucru spun aceleaṣi cuvinte". Femeia l-a întrebat în final: 
"Părinte, o fi bună rugăciunea asta?” 

      Părintele Paisie i-a spus aṣa: "Numai aṣa să te rogi toată viaţa de acum înainte!". 
 

       

         Duminică, 7 iulie 2013, după Sfânta Liturghie, facem pomenirea de 
6 ani, cu parastas  a părintelui profesor Ion Ionescu. 

După o suferinţă îndelungată, luni, 24 iunie 2013, Dl.Colonel Stoica Dumitru, 
epitrop-casier al Parohiei Mărţiṣor, în vârstă de 85 ani, a fost chemat la Domnul.            

                                     Dumnezeu să-l odihnească ! 

1 iulie - Sfântul Ierarh LEONTIE DE LA RĂDĂUṬI  
S-a născut din părinţi dreptmăritori creştini, în oraşul Rădăuţi, la începutul secolului al XIV-lea. Încă din 

pruncie, mergând cu părinţii săi la biserică, a fost cuprins de o mare dragoste faţă de casa lui Dumnezeu, căutând 
să se apropie cât mai mult sufleteşte de sfinţiţii slujitori, de Cuvioşii Părinţi şi de ostenitorii de la această biserică 
voievodală. Părinţii din obştea Catedralei, văzându-l cu atâta dragoste pentru casa lui Dumnezeu şi pentru 
sfintele slujbe, l-au primit în obştea lor, unde fericitul Leontie în toate arăta râvnă şi smerenie. Pentru viaţa lui 
duhovnicească a fost călugărit, primind numele de Lavrentie. Râvna lui pentru nevoinţele duhovniceşti sporea 
tot mai mult. Luând binecuvântare de la stareţul obştii, s-a îndreptat către un loc sihăstresc, nu departe de Putna, 
unde erau câţiva sihaştri. Mitropolitul Moldovei de atunci, Iosif Muşat, aflând de această vatră sihăstrească cu 
rânduială prea frumoasă, a mers şi a sfinţit biserica acelui schit şi, o dată cu aceasta, a hirotonit în preot pe 
Cuviosul Lavrentie, numindu-l tot atunci egumen, potrivit dorinţei acelei obşti. 
 

 

 

 Aici, în această cuvioasă obşte, vine să se nevoiască şi Cuviosul Daniil Sihastrul, sub 
povaţa părintelui său duhovnicesc Lavrentie. Înfiinţându-se scaun episcopal la Rădăuţi, în 

timpul lui Alexandru cel Bun, nu după multă vreme de la întemeierea Episcopiei Rădăuţilor, 
Cuviosul Lavrentie este chemat la această înaltă vrednicie şi răspundere de ierarh. Arhiereu fiind, nu 

a încetat nici o clipă nevoinţele duhovniceşti. După ani mulţi de arhipăstorie, simţindu-se slăbit cu 
trupul,  s-a retras din scaun, reîntorcându-se la mănăstirea sa, Laura. 

      A primit schima cea mare, luând numele de Leontie, nevoindu-se zi de zi şi ducând cu 
adevărat viaţă de înger în trup, până la trecerea sa la cele veşnice. A rânduit ca egumen al acestei 
sfinte mănăstiri pe cel mai apropiat ucenic al său, pe Cuviosul Daniil Sihastrul şi, binecuvântându-l, 
a adormit în Domnul.                                                   www. sfintiromani.mmb.ro 
 

 1915 -  † 2007 




